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رمضان.. خطة لرصد ومراقبة ا�سواق






















 الرزاز يوجه لالنتهاء من ملف التأمين 
الصحي الشامل.. غد% 
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٥٠٠٪ ارتفاع مبيعات »التذكرة الموحدة«
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 مدير الدرك يرعى حملة لدعم مدارس 
في الطفيلة والمفرق وا�غوار الشمالية 



» التعليم العالي« يقر سياسة القبول الجامعي للعام 
الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
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 ولي العهد يرعى  تخريج
دورة الكوماندوز بحرية 



     
 
    
    

      



   






     




    

    

   


   

     
  
     
    
    



     


    
    





     

    
   


     
    
     






  
    





     
   



 مدير ا�من يبحث التعاون
مع الشرطة ا�لمانية 
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 الملك يشارك بمؤتمر »مجتمعات متماسكة« 
بسنغافورة في حزيران 



      
    

      


      
      
     



      
       



        


      



   .. ويهنئ دوالً بأعيادها 

   صندوق الملك للتنمية يطلق مشروع 
ا8بحاث العلمية التطبيقية 

   الصفدي يلتقي بأعضاء من مجلس الشيوخ 
ا8ميركي 

 إقرار تعليمات خاصة بنظام العمالة 
8بناء المحافظات في مشاريع االعمار 



  
      


  





    

     
  


     
    



     





     

   
     



     

    




     
     

   


      



     



     
    
    

     
     



 

    

    


   
       

    

    

      
    
   

     



   








     




  
     
    
    



     


    

    

     
   




    
     



    
     





 رئيس الوزراء يطلق مشروعJ لدعم الدمج 
االجتماعي بقيمة ٢٣ مليون يورو 
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» الخارجية« توجه مذكرة احتجاج Qسرائيل 
النتهاكاتها ضد »ا8قصى« 
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   مهرجان خطابي لعشائر الزعبية تأييدا 
لموقف الملك 

» ا+دارية النيابية« ستعالج مالحظات 
المجالس المحلية 

» الصحة النيابية« تدعو لاللتزام بمنع التدخين 
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 وزيرة السياحة: ٥٠٠٪ إرتفاع المبيعات في »التذكرة الموحدة «
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   الزراعة: لم نستورد الشمام خالل عام ٢٠١٩ 

   حكم قضائي على شخص بخدمة 
مسجد ٤٠ ساعة 
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 القبض على ٨ أشخاص أطلقوا النارعلى مركبتين في الفحيص 



 توقيف ٥ أشخاص من سلطة العقبة الخاصة في »الجويدة« 
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   ٢٥ عام� على وفاة الملكة زين الشرف 

 ا%مير رعد يتفقد مركز أمراض وجراحة الكلى 

   ا%ردن وتركيا يتفقان على تشجيع االستثمار 
المتبادل بالمجاالت الصحية 

   أطباء أستراليون يعقدون مؤتمرهم
 السنوي في ا%ردن 

   مراجعو مستشفى في البترا يشكون 
عدم عمل عيادة ا%سنان 
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 A١٣ ألف سائح يصلون العقبة بحر   



 مطالب بمراقبة جاهزية القوارب الزجاجية في العقبة 



     




     
    
     



   
    

    
 

    




   
    








  
    




     
    

    
    




     


    
    





    


   
     


    

     

   
     
    




   
    





 
     





   
   



   
  
    










  
    
    
  

     
    
    

 




    
 

  

   
    



   
    


 
    
     




    

  

    
    

 



    



    







» خاوات« مواقف السيارات تسيء لسمعة 
السياحة في جرش 
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 المعايطة يدعو لمراعاة الموروث المجتمعي
 في حقوق االنسان 

 دراسة: زواج ا%طفال عاد للظهور..
التقاليد واللجوء السوري من الدوافع 




   
   


    


   





    

    

    
   
    




   
    
    


     






     

    









   



     
    
    

    


   


   

    
  
   
    

    

  


    

    

    

    


 


   





    


 
   
  
    

     











     
 
   
      

    
    
     






   
    




   
    
   
     

     
  

   
     


   
    
   
    

    

   



    
   

     

  
    
 
     

     
     



    
     
    



    




     

    
 

     

     
    
     
    
   
    

    




     








   

    
   

    





  
    
    
    





 دعوات إلى إدماج الشباب في التنمية العربية 

 الجولة الثانية من حملة »أردن النخوة«..السبت 
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مئات المتطرفين يقتحمون ا�قصى



 حشود ضخمة في الخرطوم تلبية لنداء »المليونية« 





a r a a @ a l r a i  c o m
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S a m e r  y u n i s @ l i v e  c o m
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 االثارة ترتفع في دوري »المناصير« للمحترفين بكرة القدم 

 ... قوة الضغط 



 حظوظ قائمة 
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 الكسبة إلى نهائي بطولة آسيا للمالكمة  وعشيش 
يظفر بالبرونزية 





    
     




     

    


      
    
     
    






   
     


    
    


    



       



    








 »االستقالل« يعزز صفوفه بالالعبة هالالت 


 مراكز ثابتة 
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 بطولة ميسور الحكمة للفروسية تنطلق اليوم 
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» طاولة« منتخبات المحافظات تنطلق اليوم 

 »الشمالية« يفوز بـ تايكواندو سالح المدفعية 






 
    





    

  


  


    
   


  
   


   







   















   


 






    

   


  

 
   






   
    
   



  
   



   
    
   




     


    


     


      





     





     




 
   
 




 



 

  
   
 



 ا2سبوع قبل االخير من دوري الدرجة 
ا2ولى لكرة القدم يقام ا4ثنين 

 منتخب الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة 
نظيره السوري وديA غد? 




   

   











   
 

    


    
   

 


   

   





    


     
    
    
    






    


 

   
  


    
    

   

   
   


   
   








     
    

    


    


     
    



    

  
   


    



 
     


      


      









    



    
    
     


    


   
 



     
    

    

     
  


 
    
 
     
    

     





     
    

     
 

    
 
 
    
   
     
     
   


  
     
     
     

     


     
    






    

     

   
     


   

     

    
    



    


     






    






    



     



     
   
    

 
    
    
    
     



     







     




    
    
    
    









 مراحل البحر الميت مسرحا لمنافسات أبطال 
الشرق االوسط للراليات اليوم 



 الجامعة في الصدارة وتقدم عمان وإربد 

 مجموعة الوسط لـ »يد الشباب« تطوي 
صفحته ا2خيرة  اليوم 



  
    

   



    
    
    
     


 
 



    
   


 





   

      
     




     
    

  
     
    

     
     

   

 شقير بطالً  لـ خماسي الكرامة 
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 الرزاز :المواطن سيلمس انخفاض أسعار السلع التموينية والغذائية 
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 صفقة مالية بـ ٢٧٫٥ مليون دينار ومؤشر البورصة يواصل تراجعه 
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 وزير الصناعة: المخزون االستراتيجي لمختلف السلع يمتد �شهر 
واستقرار أسعار ٤٥ سلعة 





 زيادة رواتب متقاعدي الضمان بنسبة ٢٫٧٤٪ 


     

    

     
     
   

  
    
    


     
    

    
    
    







    

  
    
     
      


    
   



   




   
  
     
     
 
   

    
    
    
    





    
     


    


    


    
  


    
   


     

 
   

    

    

 

    
   

   
 






» المتقاعدين العسكريين« تفتح باب التقديم 
لطلبات قروض المحفظة ا>قراضية 

 الكورة تنتظر موافقة العمل على تشغيل مصنع كفرابيل 
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 البستنجي: نهج جديد لـ »مستثمري 
المناطق الحرة« يوازن أولويّات االستثمار 

 بنك ا0ردن يعلن نتائجه المالية ويقترح 
توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٨٪ 

» المستثمرين ا0ردنية« تبحث تعزيز 
خدمات البلدية بالموقر 

 الدوالر القوي يدفع مؤشر عمالت ا0سواق 
الناشئة إلى أدنى مستوى في ٣ أشهر 
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 بنك االتحاد يقّر توزيع ٢٢٫٤ مليون دينار
أرباحL نقدية على المساهمين 

 الجمارك ا0ردنية تحبط تهريب »٣٥« كف حشيش 

» تجارة ا0ردن« تطالب بإعادة النظر بقرار
وقف استيراد سلع من سوريا 

 دبي لالستثمار تهبط ببورصة اYمارة
والبنوك ترفع السوق السعودية 



 


    
  
     



   
     





   



    
 
   

     

     
     
   
     



    
    

     

    





    

     


    

    


     

   




     
     






    




    

     

   


 
     

  
      
  
     
   


   

    
     
 


    
     

   
   

    
   
    
    

    





    

    



   
     

     




     
    


    

    
 





      
      

    
    


   
     
      

    


     



   






     


      
  
    
    
     





















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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١٣  ألف سائح يصلون إلى العقبة بحر� 




 


 



    


 
    
   
    

     
 
    
    
 


 






























   

 


     
    
    




     
     

     
    



      
     

     
  






    
   
     

   

    
     
     




     
     

     
     
   
      



     

     
    



     
  

    
   
    
   
   





    
     
   
     
      

     

     

      








       
      




      



       
      

  






    
    


    
 
  
 



 
   
      

      













       
      


        
  



       



        
        









         
        
          

        

 
   
        
     

    






   



        

         









      
      
 
      
       
        
       
      

   
      
  
    
     
      
 

     
         



       
 
      
      

      
       
 
      
 
  
      
 
        
       
        

        
       
       


       
      
       
        
     
       

    



b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m







آخـــر األسبوع
ملحق أسبوعي منوع يصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية

حة
صف

 ١٦

lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 0795060002واتس ابللتواصل وابداء اآلراء
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155العدد الجمعة  26 نيسان  2019

رمضان ب األعشاب واألزهار!

ن األربعينيات  أيام سيل املحطة يف ع

الشقيقة.. مرض  يؤملِك
إىل حد االنهيار!

 ..« «درب السّمو
 إنسا للغاية إنسا للغاية












ّّ

فوتوغرافيا

هل يتقاعد
الكاتب والفنان؟ 
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قاع املدينة

بأقل التكاليف يقمن بصناعة أشكال فنية جذابة وجميلة  من خالل 
أعمالهن  وتحظى  القديمة  واألقمشة  المالبس  بقايا  تدوير  إعادة 
بتصاميم   بها  بيوتهم  وتزين  لشرائها   ويتهافتون  اآلخرين  بإقبال 
لهن  رزق  مصدر  مهنتهن  أصبحت  حيث  ومختلفة  ومميزة  مذهلة 

وألسرهن.
التصاميم  حرفة  تعلمت  «إنها  خليفه:  وجــدان  المصممة  تقول 
الحياكة  مجال  في  تعمل  باألصل  وهي  مكثفة  دورات  خالل  من 
والقماش  المالبس  بقايا  تدوير  بإعادة  وجدت  أنها  كما  «الخياطة» 

التي ال تحتاج لها مجاالً إلى تصاميم جميلة بأشكال مختلفة».
وتابعت حديثها: «وجدت إقباالً أكثر على التصاميم من بقايا القماش 
وبسيطة  وعصرية  غريبة  فنية  قطعاً  تشكل  التي  تلك  وخصوصا 
وبأقل التكاليف لتزيين المنازل أو لحفظ األغراض واإلكسسوارات».

األقمشة  بقايا  تدوير  ــادة  إع شخص  أي  «باستطاعة  وتضيف: 
سالسل   عمل  مثل  رائعة  وتصاميم  بأشكال  منها  واالستفادة 
اطارات  وعمل  لألطفال  وألعاب  مكتبية  أدوات  وصنع  واكسسوارات 

مميزة للصور».
المنتجات  على  الطلب  يكون  ما  «كثيراً  أن:  الى  خليفه  وتشير 
المطبخية وماسكات لألواني الساخنة  وعمل أشكال مختلفة لحفظ 

األغراض واألوراق والشواحن الكهربائية والمفاتيح واألسالك».
من  أطفال : «أصنع  لخمسة  أم  العيسى   أماني  المنزل   ربة  تقول 
للزبائن  أبيعها  ومميزة  جميلة  حقائب  والمالبس  األقمشة  بقايا 
االجتماعي  التواصل  صفحات  على  االلكتروني  التسوق  خالل  من 
بأسعار مناسبة للجميع باإلضافة إلى تصاميم « ديكورات» للمنازل 
والمتاجر وتصميم  المفارش واألغطية على الطاوالت وعمل وسادة 

منها بشكل ملفت للنظر وبطرق عصرية حديثة».
موهبة  إلى  تحتاج  القماش  بقايا  تدوير  إعادة  فكرة  «إن  وتضيف: 
مميزة  ابتكارات  إلى  وتحتاج  التصاميم  في  فنية  ومهارات  وحياكة 
وجماليات  مناظر  الى  وتحويلها  قماش  قطعة  كل  من  لالستفادة 
القماش  بقايا  تصنيع  في  اليدوية  أشغالها  أن  إلى  مشيرة  مميزة»، 

تعتبر مصدر رزق لها والسرتها».
بالحقائب  النساء  وخصوصا  الزبائن  اهتمام  إلى  العيسى  وتشير 
تدوير  بإعادة  أقوم  حيث   «الجينز»  قماش  بقايا  من  المصنوعة 
عصرية  حقائب  بعمل  «الجينز»  قماش  من  القديمة  المالبس 
للصبايا بشكل أنيق  باإلضافة إلى عمل إطارات للصور «البراويز» 
من رسومات مطرزة لمالبس و اثواب قديمة ووضعها كإطار للصور 

والمرايا وغيرها من االبتكارات والتصاميم».

 نداء الشناق

اإلبداع ال حدود له فمه كان اليشء ال قيمة له إال أن إعادة تدويره وجعله ذا قيمة  نستفيد 
ش  مهنة لتأم لقمة العيش. منه إبداع بحد ذاته،  نساء اتخذن من إعادة تدوير الق

السيدات  إحدى   ( عاما   ٣٧  ) العمر  من  والبالغة  حمودة   هنية 
بزينة  خاصة  يدوية  أعماال  بأيدهن  يصنعن  أن  قررن  اللواتي 

شهر رمضان ومن ثم بيعها.
تقول حمودة: «أحببت األعمال اليدوية منذ الصغر، فكنت أراقب 
من  منزلنا  على  البهجة  يضفي  ما  يصنع  وهو  كثب  عن  والدي 
أعمال يدوية يزين بها أرجاء البيت إحتفاال بالمناسبات المختلفة».

أفكار  عن  البحث  «عبر  رمضان  زينة  صنع»  «قــررت  وتتابع: 
جديدة ومختلفة عبر الشبكة العنكبوتية، ومن ثم شراء المواد 
الخام واألقمشة المختلفة والبدء في تنفيذها، فصنعت مفارش 
للطاولة وشرائط تحمل أشكال الفوانيس، كما عمدت إلى عمل 
زينة  وعمل  الملون  الورق  من  مبتكرة  بأفكار  رمضان  فوانيس 
رمضان بخيوط الكروشية بأشكال مميزة وأسعار زهيدة مقارنة 

مع األسواق».

ال تصنع هنية زينة رمضان وحدها، فهي تشارك أبناءها الثالثة 
في عملها ، وترى أنها بذلك توجه طاقتهم لما هو مفيد وترغبهم 

في الصيام من خالل ربط الشهر الفضيل بعادات جميلة . 
الحضارية  المظاهر  أحد  رمضان  شهر  زينة  أن  الى  وتلفت 

المرتبطة بإثارة الفرح والبهجة والسرور لهذا الشهر الكريم.
وتأمل هنية بأن تقيم الورشات المختلفة التي تستهدف األطفال 
وتعلمهم كيفية صنع زينة رمضان واستخدام الخامات لطباعة 
فهي  رمضان،  زينة  حبل  وتنفيذ  وتصميم  رمضان  فانوس 
مؤخرا عمدت إلى تعليم العديد من أبناء المنطقة التي تسكن 
فيها كيفية عمل الشخصيات التي تشتهر في رمضان باستخدام 

القماش الجوخ واالكسسوارات األخرى.

ندى شحادة
واجهات  فتتزين  مختلفة،  بوسائل  الستقباله  والتجهيزات  االستعدادات  تبدأ  الفضيل  الشهر  اقرتاب  مع 
املفارش  تنترش  املنازل  داخل  ويف  بالكهرباء،  مضاءة  ونجوم  هالل  من  باملعلقات  والرشفات  املبا 
املزينة بفوانيس رمضان  والزينة ذات األلوان والتصاميم املختلفة والتي تتناسب مع شهر رمضان الفضيل.

هنية : زينة رمضان اليدوية ... بهجة وفرحهنية : زينة رمضان اليدوية ... بهجة وفرح

ش …  ش … من بقايا الق من بقايا الق
نساء يصنعن اإلبداع والتميز  نساء يصنعن اإلبداع والتميز  
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ريبورتاج

وفي اتصالٍ مع الطبيب موفق خزنة كاتبي حدثنا عن ذكرياته حول 
مرحلة  في  كان  ألنه  المحطة»  منطقة  السيل «سيل  هذا  من  جزء 
صباه من سكان حي المحطة في أربعينيات القرن الماضي.. وأشار 
«محطة  مذكراته  في  كتبها  السيل  حول  تلك  ذكرياته  ان  كذلك 

عمان». 
الذي  عمان  لسيل  امتداد  هو  المحطة  سيل  «ان  مثالً:  ذلك  ومن 
ويسير  عمان,  من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  العين  رأس  من  ينبع 
شماال حيث ترفده بعض الينابيع قبل ان يصل الى منطقة المدرج 

الروماني, واشهر هذه النبعات «نبع الحوريات».
بساتين  تسقي  ساقية  منه  تنفصل  ان  بعد  سيره  السيل  ويتابع   
السياحي  رغدان  مجمع  رغدان-  جسر  عند  ينعطف  حيث  المحطة, 
اآلن-  فيتجه الى الشرق ويصبح عند المحطة باتجاه شرق - غرب.

 وفي سيره بعد جسر رغدان ينضم اليه سيل وادي الحدادة، ثم بعد 
والقصور  الهاشمي  الجبل  من  يأتي  سيل  اليه  ينضم  اخرى  مسافة 

الملكية، وهو سيل شتوي يقع فوقه جسر سمي «جسر النور». 
ثم يسير وينضم اليه من الجنوب سيل عليه «عبارات» سمي جسر 
العالمية  الحرب  اثناء  المستثمرين  بعض  أسس  حيث  «النشا» 
مجرى  التقاء  عند  الزاوية,  في  القمح  من  النشا  لصنع  مكانا  الثانية 
كان  حيث  الرمم،  بوادي  تعرف  المنطقة  وكانت  بالشارع،  السيل 
مسلخ عمان في تلك الناحية, وكانوا يرمون فضالت المسلخ فتكثر 

الضباع والنسور. 
فريسته  «يضبع»  وكيف  الضبع  عن  القصص  نسمع  كنا  لذلك 
المفردة فيلحقه الشخص المضبوع ويناديه «يابوي وقّف» فيصل 

به الى مغارته ويأكله!!.
 لذلك عندما كنا في مدرسة ثانوية عمان - وكان مكانها في موقع 
المدرسة  بدوام  نتأخر  كنا  وأحياناً  طالل-  شارع  في  اليمنية  سوق 

بعد العصر ونعود بالباص الى المحطة -فاذا تعطل الباص علينا ان 
نذهب مشيا الى المحطة، لذلك كنا نسير مجتمعين وننشد ونغني 
إنه  لنا  قيل  كما  ألنه  سمعنا..  اذا  الضبع  يهرب  كي  مرتفع  بصوت 

يخاف من الكثرة!.
المعروفة  المنطقة  من  صغير  سيل  يأتي  المحطة  سوق  قبل  ثم   
اآلن بحي السباق وجبل الهمالن وعليه «عبارة» جيدة توصل الى 
ضباط  المحطة  سوق  منطقة  يسكن  وكان  هناك،  المرتفع  الجبل 
حتر  الصالح  جميل  سكنه  العالمية  الحرب  بعد  ثم  االنجليز،  من 

ومجموعة من الذين أتوا الى المحطة بعد سنة 1948م.
وكان السيل يدخل المحطة ويقسمها الى قسمين رئيسيين هما: 
على  االردني  الجيش  معسكر  وبينهما  السكة,  وحي  الضباط   حي 

الضفة الثانية للسيل.
وكانت مياه السيل تجف في شهر حزيران, وتبقى بعض «الحوامات» 
نشتري  كنا  حيث  السمك،  يصطادون  او  االوالد  فيها  يسبح  حيث 
«سنارة صيد» من سوق البخارية ونربطها «بخيط مصيص» الى 
قصبة طويلة ونضع في منتصف الخيط «فلينة»، نأخذها من غطاء 
عم في السنارة، وهو عبارة عن دودة من جذر  زجاجة.. ونضع الطّ
فنسحب  الفلينة  تهبط  السمكة  علقت  فاذا  البرية،  الخبيزة  نبتة 

الخيط حامال السمكة.
 وكانت تكثر الضفادع بعد جفاف السيل وتغزو المحطة، ونواحيها 
ثم  صغير  ضفدع  ثم  «بلعط»  وهو  الضفدع  نألف  فكنا  واحياءها.. 

ضفدع كبير بأطواره التي ألفناها.
القدم،  كرة  ملعب  يوجد  كان  السيل  شمال  المحطة  مدخل  وعند 
وهو الملعب الرئيسي في عمان بالثالثينيات و االربعينيات ومكان 
العرض العسكري للجيش احيانا, ومكان مهرجان المدارس السنوي 

في أحيان اخرى.

وعندما يسير الماء في السيل يصبح حي الضباط في شماله وسور 
السوق  عن  السيل  ويفصل  جنوبه،  في  الجيش  ومعسكر  المحطة 
سكة  محطة  الى  يصل  والذي   , عمان  من  القادم  الرئيسي  الشارع 

الحديد ثم الى المطار في ماركا ثم الى الزرقاء.
 وفي اثناء سير السيل يفصل المعسكر عن سفح الجبل ويتابع سيره 
العين  من  يستسقون  البدو  كان  حيث  غزال»،  «عين  منطقة  الى 
وهم يمألون «القرب» ويضعونها على الدواب.. وقد قيل ان ماء 
عين غزال والذي عليه مضخات اآلن هو من اطيب المياه في عمان. 
ثم  الزرقاء  ثم  الرصيفة  حدود  الى  شماال  السيل  يتجه  ذلك  وبعد 
االردن  نهر  في  يصب  ثم  الزرقاء  نهر  ن  ليكوِّ يدور  حيث  السخنة, 

آنذاك، واآلن يصب النهر في سد الملك طالل.
من  كمية  هطول  وبعد  الشتاء  فصل  اثناء  بالعودة  السيل  ويبدأ   
االمطار ويشكل نهرا كبيرا يصعب اجتيازه، فيقوم بعض وجهاء حي 
مجرى  في  الكبيرة  الحجارة  يضعون  حيث  العمال  باحضار  الضباط 

السيل ليقفز عليها الكبار ويحملون االطفال معهم.
بنقل  الحمالين  بعض  فيشتغل  الحجارة  تلك  المياه  غمرت  اذا  اما 
االصفر،  القرش  وهو  فلسات»  تلقاء «عشرة  ظهورهم  على  الناس 
فصار  اخرس  وكان  واستطاعته,  بقوته  الحمالين  احد  اشتهر  وقد 

الناس يفضلون ان يقطعوا السيل على ظهره.
ترفده,  التي  السيول  جراء  من  مخيف  بشكل  السيل  يحتد  وقد 
يستطيعون  وال  المحطة,  بقية  عن  الضباط  حي  سكان  فينقطع 
الوصول الى الشارع العام او الى السوق ليركبوا الباصات الى مراكز 
عملهم، فتصبح تلك االيام عطلة تلقائية ال تحتاج الى تقرير طبي 

او ورقة اجازة الحقة!.
استاذنا  وكان  المعسكر,  وسط  في  االبتدائية  مدرستنا  وكانت 
وكنا  المدرسة،  الى  الوصول  يستطيع  فال  الضباط  حي  في  يسكن 
نقف على الجانب االعلى من حافة السيل اآلمنة, لنرى استاذنا يؤشر 
لنا بيديه انه ال يوجد مدرسة هذا اليوم، فيأخذنا الفرح اذ سنتمكن 

من االستمتاع بدفء البيت.
كان  اذ  االبتدائي،  الثاني  الصف  في  زمالئنا  احد  خسرنا  اننا  أذكر 
يسكن في حي الضباط ,فقد اقترب اكثر من الالزم من حافة السيل 
المحتد فانزلقت قدماه وسحبه السيل .. ولم يجدوه اال جثة هامدة 
عند حاجز في الزرقاء! وبقيت صورة زميلي الطفل الشركسي االشقر 
الى  ذاكرتي  في  «الزهرة»  وجهه  تكسو  الذي  «ممدوح»  الجميل 

نا عليه اشد الحزن. سنوات طويلة، حيث حزِ
 وصار االهل ينبهوننا ان نبتعد عن السيل كي ال يصيبنا ما اصاب 
والطالب  الموظفون  وكان  فجأة  السيل  احتد  واذا  ممدوح.  رفيقنا 
في عمان؛ فان عليهم العودة مشيا على االقدام رغم شدة المطر 
المقر  يعلوه  الذي  الجبل  حافة  عند  طريقا  ويسلكون  والرياح.. 
خصيصا,  انشيء  الذي  الصغير  الجسر  الى  يصلوا  ان  الى  الملكي, 
آنذاك,  البريطاني  المعتمد  بقصر  الضباط  حي  منطقة  ليصل 
النور  مضارب  وكانت  الضباط.  حي  منطقة  الى  الجسر  فيقطعون 
النور  كان  كبيرا  تجمعا  يشكلون  العائدون  يكن  لم  فاذا  هناك، 
عودة  في  صاروا  لذلك  يملكونه..  ما  ويسلبونهم  اليهم  يخرجون 

الطوارئ تلك يسيرون على شكل مجموعات قوية يهابها غيرهم.
الشارع  يصل  جسر  عمل  العامة»  «االشغال  دائرة  حاولت  وقديماَ 
آنذاك وضعوا  لجهلهم  لكنهم  المحطة،  ملعب  قرب  الضباط  بحي 
بين  تصل  الكبيرة  الحجارة  من  كتل  ضمنها  الحديد  من  شبكات 
حافتي السيل!! و لم يجعلوا لذاك الجسر «عيونا» تخرج منها مياه 

السيل المتدفقة.
 لذلك فعند اول احتداد للسيل كان الجسر يشكل حاجزا كبيرا فتسير 
المياه فوقه بشكل ضخم!! ثم تميل وتحفر لها مجرى في اراضي 
حي الضباط .. بقي المجرى الى سنوات طويلة شاهداً على «الجهل 

التكنولوجي».
 وكان علينا ان نقفز مسافة متر ونصف المتر تقريبا كي نهبط الى 
عدة  السيل  عن  الشارع  يرتفع  ثم  الملعب،  الى  ثم  السابق  الجسر 

امتار عندما يقترب من معسكر الجيش.
 وعلى الذين سيذهبون الى حي الضباط ان ينزلوا درجا عاليا مكونا 
السيل،  حافة  الى  ليصلوا  جيدا  المرصوص  والتراب  الحجارة  من 

حيث يقطعونه على الحجارة الكبيرة.
وقبل  للمعسكر،  الشمالي  الجانب  في  ترابي  شارع  هناك  وكان   
فيه  لتسير  الضباط,  حي  الى  السيل  ليقطع  ينعطف  االولى  الطلعة 
راكبوها  فيستطيع  البغال  تجرها  التي  والطنابر  الكبيرة  السيارات 

قطع السيل اذا كان متوسط الحدة.
 ولما كان لكل ضابط كبير حصان خاص به وآخر لمرافقه..فقد  كان 
بإمكانهم قطع السيل من ذلك المكان على ظهور الخيل, وكذلك 

عربات الجيش الكبيرة فتعبر السيل لتعود بالجنود الى المعسكر.
الى  نيسان  شهر  خالل  سنة  كل  في  يعمدون  المسؤولون  وكان 
تنظيف السيل وعمل مجرى صغير بما تبقى من مائه.. ليستمر الى 

نهاية شهر حزيران.
وقد اعتدنا ان ننزل ونلعب بالماء او نسير في ذلك المجرى الضحل.

وعندما يجف السيل يقوم بعض العمال بنصب «المناخل».. حيث 
يحفرون في طرف السيل المحاذي للجبل او في منتصفه قبل وصوله 
الى المحطة.. فيستخرجون منه افضل انواع الرمال من اجل البناء 

«رمل السيل» وباسعار مرتفعة آنذاك.
تتكون  عميقة  تصبح  اخرى  بعد  سنة  يتركونها  التي  الحفر  وهذه   

فيها الحوامات - برك طبيعية للسباحة-.
وفي آخر االربعينيات أنشأ جميل الصالح امام السوق جسرا خشبيا 
على اعمدة حديدية, كان اقرب الى الممر الضيق، وبقي يستعمله 
الناس الى ان وسعوا شارع المحطة وانشأت وزارة االشغال جسرا 

عليه.

ن  وليد سلي

ت تغطيته بشوارع طويلة من منطقة راس الع  اً  للعيان قد وظاهراً  ن الذي كان مكشوفاً  سيل ع
اىل منطقة املحطة قبل أك من ثالث عاماً. 

موفق كاتبي طبيب يتذكر:موفق كاتبي طبيب يتذكر:

أيامأيام سيل املحطة سيل املحطة
ن األربعينيات  ن األربعينيات يف ع يف ع
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صحة

 مرض للكّل !
تتعدد أنواع داء الشقيقة حتى وإن كانت العالمات متشابهة: ألم 
يمتد ليصيب جزًءا كامالً من الرأس والوجه، خفقان أشبه بالتهاب 
يحتلّ الرأس، ال سيما العينان. يرمي األطباء، في العادة، إلى معرفة 
معقد   أمر وهو  المريض،  يصيب  الذي  الحقيقي  األلم  مستوى 
أشخاص  يعاني  قد  اآلخر.  عن   فرد كلّ  اختالف  إلى  نظرا  للغاية 
صداعا سرعان ما يتحول إلى داء شقيقة يمنعهم من أداء مهامهم 

اليومية أو المهنية.

تناول  عند  يــزول  الــذي  الكالسيكي  ــرأس  ال ألم  إلى  باإلضافة 
البراسيتامول أو األسبيرين، تتعدد أنواع داء الشقيقة:

داء الشقيقة من األعراض املتعددة:
 تتنوع األسباب بين سهرة طويلة مضنية، نهار طويل في الشمس 
في  مشكلة  أو  مفاجئة  برودة  شمس،  بضربة  اإلصابة  إلى  أدى 
األسنان أو ضعف بصري.... أسباب كثيرة تشير إلى أن داء الشقيقة 
أسباب  الشقيقة  لداء  ذلك،  على  عالوةً  بالصدفة.  المرء  يصيب  ال 

أخطر ومنها التهاب السحايا. في حاالت مماثلة، يظهر انخفاض في 
الرقبة ومشكلة في السمع ما يستدعي الدخول إلى قسم الطوارئ 

في المستشفى.

داء الشقيقة  يف فرتة الحيض : 
تؤدي الدورة الهرمونية دورا أساسيا لدى بعض النساء المصابات 
ما إن تبدأ العادة  منتظمة،  نوبات  مع  الذي يترافق  بداء الشقيقة 
الشهرية لديهن. وغالبا ما يزول داء الشقيقة، في حاالت مماثلة، 
ا  مع الوقت، ولكن من األفضل معالجته ال سيما أنه يحلّ زائرا غليظً
إلى  سيئ  من  لتتحول  األمور  تتأزم  وأحيانا  الشهرية،  الدورة  مع 

أسوأ.

داء شقيقة نهاية األسبوع: 
قد يكون الضغط العامل الذي يثير نوبات داء الشقيقة لدى البعض، 
في حين أن الراحة تكون العامل الذي يحفز النوبات لدى أشخاص 
آخرين. كثر هم األشخاص الذي يقعون ضحية المرض عند التوقف 
لكن  الضغط،  في  مفاجئًا  انخفاضا  الجسم  يشهد  إذ  العمل،  عن 
حين تصل األمور إلى داء شقيقة نهاية األسبوع، من األفضل اتخاذ 

إجراءات ضرورية لمنعه من تعكير صفو االجتماع مع العائلة...

داء الشقيقة  من تعب العيون:
يؤدي  وقد  خصوصاً،  العين  األلم  يصيب  اسمه،  إلى  استنادا   
داء  احتمال  يمكن  ال  الحقيقة  في  البصر.  في  حقيقية  مشاكل  إلى 

الشقيقة العيني ويستدعي عالجا ضروريا.

داء الشقيقة الورا : 
نادر  أنه  إال  عائلية،  وراثية  أسباب  إلى  يعزى  الذي  الوحيد  هو 
وغالبا ما يترافق مع عالمات تسبق حدوثه، تتجلى بضعف الحركة 
نوبات  تــؤدي  حين  في  األذن...  في  وطنين  بــدوار  المصحوبة 

الشقيقة القوية إلى صرع وأحيانا غيبوبة.

داء الشقيقة املرتبط برسطان عنق الرحم: 
يستمر حتى بعد انقطاع الطمث إال أنه يبقى نادرا.

داء الشقيقة الذي يصيب األطفال: 
نــادرا.  األمر  كان  وإن  حتى  الشقيقة  بداء  األطفال  يصاب  قد 
ال  أن  من  للتأكد  فورا  التدخل  مماثلة،  حاالت  في  الضروري،  من 
عالقة لألمر بالسحايا. غالبا ما تكون نوبات الشقيقة التي تصيب 
وترتبط  الكبار  تصيب  التي  تلك  من  أقصر  والمراهقين  األطفال 

عادةً بالضغط المدرسي.

داء الشقيقة ومشاكل  األوعية: 
إلى  يؤدي  ما  بشدة  الدماغية  أو  السحائية  الشرايين  تنقبض   
زيادة  مالحظة  مماثلة  حاالت  في  ويمكن  الداء،  تسبق  عالمات 
وينخفض  تضيقها  بعد  األوعية  توسع  السيروتونين،ويحدث  في 
السيروتونين، فيؤدي إلى تدفق الدم عبر األنسجة السحائية إلى 

التهاب يترافق مع ألمٍ في الرأس.

يف سّن البلوغ، يطاول داء الشقيقة النساء أك من الرجال. تتعدد األسباب التي تدفع األطباء إىل الظّن بأن 
أنه يزول مع العمر ويختفي بعد  الهرمونات تؤدي دوًرا أساسيًا يف إصابة النساء بداء الشقيقة، خصوصاً 

انقطاع الطمث وأثناء الحمل. إال أن ذلك ال يشكل سببًا لتعا املرأة داًء يعيق حياتها.

مستوى الشقيقة.. مرض  يؤملِك إىل حد االنهيار! تراجع  نتيجة  محتملة  مخاطر  وجود  عن  تتحدث  تقارير  صدور   رغم 
أن  على  هارفارد  جامعة  خبراء  يجمع  مفرطة،  بدرجة  الصوديوم  استهالك 

تخفيف الملح هو الخيار األفضل.
يجب أال نصدق كل ما نسمعه، ال سيما إذا قيل لنا إننا لم نعد نحتاج إلى القلق 

بشأن الصوديوم، أي الجزء المضر من الملح عند اإلفراط في استهالكه.
في الربيع الماضي، نقلت تقارير إعالمية أنباء، صادرة عن لجنة «معهد الطب»، 
يصعب تصديقها ومفادها أن الملح ال يؤذي القلب بقدر ما نظن، وأن تخفيض 

استهالك الصوديوم بشكل مفرط قد يؤذي الصحة.
األشخاص  عند  الطبية  النتائج  تحسن  صحة  مدى  معرفة  اللجنة  من  لب  طُ
الذين يخفّضون استهالك الصوديوم إلى مستويات متدنية كتلك التي توصي 
من  أقل  إلى  الصوديوم  تخفيض  يؤدي  هل  األميركية».  القلب  «جمعية  بها 

١٥٠٠ ملغ يومياً إلى تراجع خطر األمراض وإطالة الحياة؟
الذين  األشخاص  عند  الصحية  النتائج  قاست  قليلة  دراسات  اللجنة  وجدت 
دراسات  وجدت  لكنها  أقل.  أو  ملغ   ١٥٠٠ إلى  الصوديوم  استهالك  خفضوا 
أوروبية حول أشخاص تلقوا عالجاً متطرفاً يحد من استهالك السوائل بشكل 
الواليات  في  يستعمل  ال  العالج  ذلك  أن  علماً  القلب،  قصور  لمعالجة  مفرط 
المتحدة. حين خفّض هؤالء الناس كمية الصوديوم المستهلكة إلى مستويات 

متدنية جداً، تدهورت صحة قلبهم.
تقول نانسي كوك، أستاذة طب في كلية هارفارد الطبية: «بالتالي، لم نجد أي 
أدلة على تحسن النتائج عند األشخاص الذين انتقلوا من مستويات منخفضة 
إلى مستويات شبه معدومة من الصوديوم». كوك خبيرة في التجارب العيادية 
لجنة  في  عضواً  وكانت  هارفارد  لجامعة  التابع  للنساء  بريغهام  مستشفى  في 

«معهد الطب».

تشكيك بالنتائج
عجز لجنة «معهد الطب» عن الربط بين تحسن النتائج وتخفيض استهالك 
يستفيد  بل  مفيدة،  غير  الخطوة  هذه  أن  يعني  ال  مفرطة،  بدرجة  الملح 
من  منخفضة  بمستويات  الصوديوم  استهالك  يحصرون  الذين  األشخاص 

تراجع ضغط الدم.
تقول د. كوك: «يفترض أن يساهم تخفيض استهالك الصوديوم إلى أدنى 
الشريان  بمرض  اإلصابة  خطر  وتدني  الدم  ضغط  تراجع  في  المستويات 
التاجي. لكن يصعب بلوغ تلك المستويات [١٥٠٠ ملغ في اليوم]. ربما سمع 
الذين  األشخاص  عدد  يبقى  لكن  المعدل،  بهذا  االكتفاء  ضرورة  عن  الناس 

يحققون هذا الهدف ضئيالً».
هارفارد  كلية  في  األوبئة  وعلم  الطب  في  أستاذ  مظفريان،  داريوش  د.  أجرى 

الطبية، دراسة حول الرابط بين استهالك الملح وأمراض القلب.
يوضح مظفريان: «من وجهة نظر الصحة العامة، ثمة أدلة كافية على أن تراجع 

استهالك الملح هو الخيار األفضل، لكن ال يمكن أن نقتنع بنسبة ١٠٠٪».
ماذا عن الدراسات األوروبية التي تشير إلى أن تخفيض استهالك الصوديوم 

بنسبة مفرطة قد يؤذي المصابين بقصور القلب؟
العالجات  من  أقوى  عالجاً  تلقوا  الذين  األشخاص  على  الدراسات  تلك  ترتكز 
المستعملة في الواليات المتحدة، وقد ال تكون تلك الدراسات مهمة بالنسبة 

إلى غالبية الناس في الواليات المتحدة.
خياراً  ليس  اإلمكان  قدر  الملح  استهالك  تخفيض  أن  على  األدلة  تزايد  مع 
مضراً، يستهلك شعب اليانومامي في غابات األمازون المطيرة ٢٠٠ ملغ من 

الصوديوم يومياً فقط بالتالي يتراجع لديهم خطر اإلصابة بأمراض القلب.

اإلفراط سائد
توصي  يومياً.  الصوديوم  من  ملغ   ٣٥٠٠ حوالى  العادي  األميركي  يستهلك 
مستوى  بلوغ  (حتى  بكثير  أقل  كمية  باستهالك  األميركية»  القلب  «جمعية 
«منخفض جداً» يقتصر على ١٥٠٠ ملغ يومياً). تنصح التوجيهات األميركية 
تلك  وتشمل  نفسه،  المعدل  باستهالك  السكان  نصف  من  أكثر  الرسمية 
إفريقي،  أصل  من  واألميركيين  والخمسين،  الواحد  عمر  فوق  هم  من  الفئات 
والمصابين بالسكري وأمراض الكلى أو بعض الحاالت المزمنة األخرى. كذلك، 
يوصى األشخاص كافة بتخفيض استهالك الصوديوم إلى مستوى ٢٣٠٠ ملغ 

في اليوم.
يومياً،  الصوديوم  من  ملغ   ١٥٠٠ فقط  األميركيين  من   ٪١ يستهلك  لكن 

بينما يستهلك ٩٪ منهم فقط أقل من ٢٣٠٠ ملغ يومياً بحسب د. كوك.
لب من لجنة «معهد الطب» تقييم األدلة المبنية على تلك النتائج لتخفيض  طُ

استهالك الصوديوم من ٢٣٠٠ ملغ إلى ١٥٠٠ ملغ يومياً.
ملغ   ٣٥٠٠ من  االنتقال  أن  مطلقاً  المعلومات  تذكر  مظفريان: «لم  د.  يقول 
من الصوديوم يومياً، أي المعدل الراهن، إلى ٢٣٠٠ ملغ هو الخيار األفضل».

الواليات  في  مرتفعاً  الصوديوم  استهالك  مستوى  «يبقى  كوك:  د.  توضح 
خطر  تخفيض  في  يساهم  الصوديوم  تخفيف  أن  الواضح  ومن  المتحدة، 

اإلصابة بمرض الشريان التاجي». 

عالقتنا مع  امللح..
قواعد غذائية للسالمة الصحية
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ذاكرة الرأيفوتوغرافيا
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علوم

أجرى علماء بريطانيون في لندن اختباراً يكشف عن الزيادة في معدل الشيخوخة لدى األشخاص. ويقوم االختبار بالكشف عن سلوك أكثر 
من مئة من المورثات الجينية الموجودة في الدم والمخ وأنسجة العضالت.

وقارن العلماء بين نماذج من أشخاص أصحاء في عمر الخامسة والستين وأشخاص أصغر سناً للتوصل إلى نموذج للتقدم نحو الشيخوخة 
بشكل صحي. وتبين للعلماء أنه في بعض الحاالت يكون العمر البيولوجي لألشخاص أكبر بمعدل ١٥ عاماً عن العمر الحقيقي.

ويقول العلماء إنه يمكن باستخدام هذا االختبار تحديد األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالمرض.

اختبار يكشف معدل الشيخوخةاختبار يكشف معدل الشيخوخة

الوجبات الرسيعة الوجبات الرسيعة 
تؤدي لرتاجع النتائج تؤدي لرتاجع النتائج 
الدراسية لألطفالالدراسية لألطفال

إن  المدارس،  أطفال  على  أجريت  حديثة  أمريكية  دراسة  قالت 
األطفال  نتائج  تراجع  إلى  يؤدي  قد  السريعة  الوجبات  تناول 
باحثون  وقال  والقراءة.  والعلوم  الرياضيات  في  االمتحانات  في 
بجامعة والية أوهايو وجامعة تكساس في الدراسة التي نشرت 
أولية  أدلة  هذه الدراسة  نتائج  طب األطفال: «تقدم  دورية  في 
على أن تناول الوجبات السريعة مرتبط بنتائج ضارة على األداء 

األكاديمي بين األطفال»، حسب «رويترز».
وخلص الباحثون إلى أنه في ما يتعلق بنمو القدرات التعليمية 
وجبات  تناولوا  الذين  الثامن  الصف  طالب  أن  الباحثون  وجد 
سريعة بصورة يومية كانت نتائجهم أقل من أولئك الذين لم 
يتناولوا أي وجبات بـ٤ نقاط في القراءة و٣ نقاط في الرياضيات 

و٤ في العلوم.

جهاز السل إلنقاذ جهاز السل إلنقاذ 
مرىض السكريمرىض السكري

حول  لالرتداء  قابالً  السلكياً  جهازاً  بريطانية  شركة  صممت 
تعرضهم  حال  السكري،  مرضى  حياة  إلنقاذ  البطن  أو  الــذراع 
ألزمات مفاجئة، من خالل مراقبة ورصد مستوى السكر في الدم، 
بفضل جهاز المراقبة المدمج به، من أجل تحديد الجرعة الواجب 

إعطاؤها للمريض على الفور.
في  جهاز  أجزاء،  ثالثة  على  ميل»  حسب «ديلي  الجهاز  ويشتمل 
حجم علبة كبريت يتم تثبيته بالصق على الذراع أو البطن، مدمج 
الحاجة  وقت  أخذها  الواجب  األنسولين  جرعات  تضخ  مضخة  به 
نظام  جوهر  يعتبر  ذكي،  هاتف  حجم  في  السلكي  وجهاز  إليها، 
في  الغلوكوز  لمستوى  ومقياس  لمسية  بشاشة  مزود  سيلنوفو، 
الدم، واتصال السلكي ليرتبط بخدمة سحابة الشركة المطورة 
المعالج  والطبيب  وعائلته  المريض  لتزويد  باستمرار،  «ويلش» 
عبر  مكان  أي  ومن  وقت  أي  في  والمعلومات  البيانات  بكافة 

األجهزة الذكية، عن طريق تطبيق ذكي يتم تحميله.
المسؤولة  التطبيقات  من  مجموعة  الالسلكي  الجهاز  ويتضمن 
عن متابعة المريض ومراقبة نظامه الغذائي ومستوى السكر في 
الدم وأنشطته الرياضية ولياقته البدنية والجسدية، حيث تقوم 
التطبيقات بتسجيل البيانات والمتابعات التي تصلها مباشرة من 
المستشعر المدمج في مضخة األنسولين، لمتابعة حالة المريض 

أوالً بأول، وإعطائه الجرعة المناسبة وقت الحاجة إليها.

١٣٥١٣٥ مليوناً مرىض الشيخوخة  مليوناً مرىض الشيخوخة 
يف العا بحلول يف العا بحلول ٢٠٥٠٢٠٥٠

أكد خبراء أن حكومات كثيرة غير مستعدة لمواجهة وباء عته الشيخوخة الذي يصيب حالياً ٤٤ مليون شخص في العالم ومن المتوقع أن 
يتضاعف العدد أكثر من ثالث مرات ليصل إلى ١٣٥ مليون شخص بحلول ٢٠٥٠، حسب رويترز.

وأظهرت تقديرات جديدة نشرها االتحاد الدولي لجمعيات مرضى الزهايمر زيادة نسبتها ١٧٪ في عدد المصابين بعته الشيخوخة مقارنة 
بعام ٢٠١٠. وحذر االتحاد من أنه بحلول عام ٢٠٥٠ فإن أكثر من ٧٠٪ ممن يعانون عته الشيخوخة سيكونون في بلدان أكثر فقراً.

وقال مارك ورتمان المدير التنفيذي لالتحاد: «إنه وباء عالمي ويزداد سوءاً.. إذا نظرنا إلى المستقبل سنجد أن أعداد المسنين ستزيد بشكل 
كبير. من الحيوي أن تضع منظمة الصحة العالمية مكافحة عته الشيخوخة ضمن أولوياتها لكي يكون العالم مستعداً لمواجهة هذا الوضع.
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تكنولوجيا

من  كبيراً  عــدداً  حذفها  األميركية  «غوغل»  شركة  أعلنت 
التطبيقات، من متجرها اإللكتروني «غوغل بالي» العامل على 

نظام تشغيل «أندرويد»، يستخدمها الماليين.
أن  إلى  المتخصص  التقني   «٣٦٠ «جادجيت  موقع  وأشــار 
التطبيقات العاملة على نظام «أندرويد» تورطت في عمليات 

احتيال إعالنية واسعة النطاق.
يضغط  أن  تتعمد  التطبيقات  تلك  إن  بقوله  الموقع  وأوضح 
المستخدم على إعالنات حتى عندما ال تعمل تلك التطبيقات 
البطارية  تستنزف  يجعلها  ما  المستخدمين،  هواتف  على 

وتستهلك البيانات الخاصة به.
وتستفيد تلك التطبيقات من منصات معروفة باستخدام تلك 

التقنية مثل «آد موب» أو «موبوب».
«ديو  لشركة  تابعة  حذفها  تم  التي  التطبيقات  أبرز  وجاءت 
غروب» الصينية التي كانت تدير في وقت سابق محرك البحث 

«بايدو».
وقالت إن أبرز تطبيق تم رصده بأنه يستهلك بطارية وبيانات 
تحميله  تم  والذي  كاميرا»،  «سيلفي  تطبيق  هو  المستخدم 

نحو ٥٠ مليون مرة.
للشركة  تابعة  شهير  تطبيق  آالف   ٥ نحو  «غوغل»  ورصدت 
علميات  نفذت  والذي  بالي»،  «غوغل  منصة  على  الصينية 
احتيال إعالنية واسعة النطاق، وتم تحميلها نحو ٩٠ مليون 
و»رام  كلينر»،  «أومني  مثل  تطبيقات  أبرزها  تقريبا،  مرة 

ماستر»، و»سمارت كوولر».
فيها  تورطت  أيضا  االحتيال  عمليات  أن  «غوغل»  وأوضحت 
ريموت  في  تي  «سامسونغ  تطبيق  مثل  أخــرى  تطبيقات 
كنترول»، الذي تم اكتشاف أنه يسجل أيضا األصوات المحيط 
علم  دون  من  معه  التطبيق  تفعيل  يتم  الذي  بالتليفزيون 

المستخدم.

شبكة  يستخدم  العالم  في  بلد  أول  الجنوبية  كوريا  أصبحت 
اإلنترنت «٥G» ألغراض تجارية.

واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  وزارة  ذكرت 
 «٥G» شبكة باستخدام  بدأت  البالد  بأن  الجنوبية،  الكورية 

ألغراض تجارية.
بتقديم  الفائتة،  الليلة  في  كورية،  شركات  ثالث  بدأت  حيث 
 SK Telecom» شركات  وهي  الشبكة  هذه  من  خدماتها 

.«LG Uplus Inc» و«Co»،»KT Corp
في  متاحة  ستكون  الشبكة  فإن  الحكومة،  لخطط  ووفقا 
ستغطي  العام  نهاية  وبحلول  أخرى،  ومدن  سيؤول  العاصمة 
المكتظة  المدن  جميع  من  المئة  في   ٨٥ حوالي  الشبكة 

بالسكان.
 وكان وزير العلوم والتكنولوجيا، يو يونغ مينغ، قد صرح سابقا 
بأن الحكومة «تعتزم بذل كل جهد ممكن ألن تصبح الالعب 

.«5G الرئيسي في العالم في مجال شبكات
في  غيغابايت  تفوق «١٠  سرعات  بتقديم  الشبكة  وستسمح 
وتوفر  كما   ،«4G» شبكة من  مرة  بـ٤٠  أسرع  وهو  الثانية» 

الشبكة وقتا قصيرا جدا في تنزيل وتحميل البيانات.

الذكاء االصطناعي يتفوق عىل األطباء يف التشخيصالذكاء االصطناعي يتفوق عىل األطباء يف التشخيص

اً مــن  «غوغــل» تحــذف عــدداً كبــ
املاليــ يســتخدمها  تطبيقــات 

كوريا  الجنوبية أول بلد يف العا يستخدم 

اإلنرتنــت مــن  الخامــس»  «الجيــل  شــبكة 

أظهرت دراسة في ألمانيا أن الذكاء االصطناعي يمكن أن يشخص 
سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية.

 ١٢ يمثلون  جلدية  طبيب   ١٥٧ تنافس  الدراسة  هذه  وخالل 
مستشفى جامعياً في ألمانيا ضد الكمبيوتر، وكانت المنافسة بين 

األطباء وبرنامج تم تطويره خصيصاً لهذه التجربة.
كان على األطباء خالل التجربة أن يقوموا بتشخيص ١٠٠ صورة 

ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة 
أو «وحمة» أم سرطان الخاليا الصبغية «الميالنوما».

دقة  أكثر  كان  االصطناعي  الذكاء  أن  التجربة  خالل  من  وتبين 
لألورام  القومي  المركز  أعلن  حسبما  البشري،  التشخيص  من 
في  الدراسة  نتائج  ونشرت  مؤخراً.  هايدلبرج  بمدينة  السرطانية 

العدد الحالي لمجلة «يوروبيان جورنال أوف كانسر»

أعلنت  تلقتها،  التي  بالشكاوى  الضمني  االعتراف  يشبه  فيما 
لهاتفها  إعالمية  مناسبات  إرجــاء  إلكترونيكس»  «سامسونغ 
كونغ  هونج  في  األسبوع  هذا  مقررة  كانت  فولد»،  «غاالكسي 
القابل  للهاتف  مراجعين  حديث  من  أيام  بعد  وذلك  وشنغهاي، 

للطي عن عينات معيبة.
ولم يوضح المسؤول األسباب ولم يذكر موعدا جديدا. ويأتي هذا 
بشاشات  لحقت  أضرار  عن  تقارير  سامسونغ  تلقي  بعد  اإلعالن 
عينات الهاتف، البالغ سعره ١٩٨٠ دوالرا، ليلوح شبح أزمة انفجار 

بطاريات غاالكسي نوت ٧ في األفق.
الجمعة  اليوم  الهاتف  إطــالق  قبل  ــادات  اإلش تلقي  من  وبــدال 
بالواليات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب 
من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا 
في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد 

فقط.
في  بعناية  تحقق  الشركة  أن  االثنين،  سامسونغ،  مسؤول  وذكر 

هناك  كان  إذا  عما  التعليق  رافضا  أعلنت،  أن  سبق  كما  التقارير 
تغيير في موعد الطرح بالواليات المتحدة.

وتخطط الشركة لبدء مبيعات كويا الجنوبية وأوروبا في أيار، في 
حين لم تكشف إلى حدود الساعة عن موعد بدء مبيعات الصين.

العالم  مستوى  على  عرض  شاشة  بأول  الجديد  الهاتف  ويتميز 
قابلة للطي، إذ يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم 

مع شاشة عرض.
تكون  عندما  بوصة   ٤,٦ الجديد  الجهاز  في  العرض  شاشة  وتبلغ 

مطوية، وتصل إلى ٧,٣ بوصة عندما تكون ممدودة.
ومرت نحو ثالث سنوات على فضيحة «نوت ٧»، حين قررت الشركة 
البطارية  في  عيوب  بسبب  األسواق  من  الشهير  الهاتف  سحب 

تؤدي إلى انفجار األجهزة، وهو ما كلفها الكثير.

سامسونغ تؤجل مناسباتها بعد «فضيحة» الهاتف القابل للطيسامسونغ تؤجل مناسباتها بعد «فضيحة» الهاتف القابل للطي
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تنوير

جامعة  اآلثار  بكلية  الثاني  العام  في  الفتى  كان  حين  القصة  تبدأ 
الشباب  عمل  تتبنى  آنذاك  المصرية  اآلثار  هيئة  وكانت  القاهرة، 
في مشروع ترميم اآلثار، وبدأت في صيف العام ١٩٨٦م مشروعاً 
غرب  شمال  في  تقع  تراثية  مدينة  وهي  فوه،  مدينة  آثار  لترميم 
مدينة  من  قريبة  وكانت  التراثية،  بمساجدها  تشتهر  النيل،  دلتا 
مطوبس إذ ال تبعد عنها كثيراً، فذهب الفتى للعمل في خالل إجازة 
الصيف ليوفر بعض المال يعينه على الصرف خالل العام الدراسى 
الجامعي، عمل الفتى شهرين ونصفاً من تموز إلى منتصف أيلول 
حفظها  حتى  آثارها  وكذلك  ودروبها  المدينة  شوارع  بين  وتنقل 

عن ظهر قلب.
يعرفون  ال  اآلثار  في  المختصين  معظم  أن  كبيرة  دهشته  كانت   
عنها شيئاً، فبدأ يبحث ويقرأ، ثم ذات يوم طرأ عليه خاطر أن يكتب 
كتاباً عن مدينة فوه وتراثها، فبدأ مشروعه هذا الطموح، لكن هذا 
الشاب ذا ١٩ عاماً أخفى هذا األمر، فلو باح به ألحد لظنه مجنوناً 
البحث  له  أتاح  صغيرة،  سن  في  هم  لمن  هذا  يقر  ال  مجتمع  في 
الدراسة  بدأ  ثم  بنهم،  ومراجع  مصادر  يقرأ  أن  الصيف  أشهر  في 
الميدانية لتراث المدينة فسجل العديد من المشاهدات ونصوص 

نص  منها  يبنى  أولية  مادة  ليشكل  المدينة  مساجد  في  كتابية 
كتابه.

لموضوعات  مواد  ويجمع  المدينة،  حول  ويجمع  يقرأ  الفتى  ظل   
في  دراســة  أو  لبحث  تصلح  أنها  اعتقد  ذهنه  على  تخطر  أخرى 

المستقبل.
في  والعثمانية  المملوكية  العمارة  لدراسة  فرصة  جاءت  أن  إلى   
آخر عام دراسي في كلية اآلثار بجامعة القاهرة ١٩٨٨/١٩٨٧م، 
فوه،  في  اهللا  نصر  حسن  األمير  وجامع  مدرسة  عن  بحثه  ليكون 
فبلور  العام  هذا  في  البحوث  لمادة  قدمه  الذى  الميداني  البحث 
بعد  استكمله  ثم  للكتاب،  أولى  أساس  هي  كانت  دراسة  الفتى 
التخرج مباشرة في مادة كتاب راجعته ليلى على إبراهيم التى كانت 
تعمل في قسم العمارة والفنون اإلسالمية في الجامعة األميركية.

 ثم جاء السؤال بعد التخرج، هل يستطيع فتى حديث التخرج نشر 
صديقه  عن  إال  األمر  الفتى  أخفى  وتراثها،  فوه  مدينة  عن  كتاب 
ياسر الكردي الذي عرفه تفاصيل ما يقوم به فحفظ السر، الفتى 
حلمه كان أن يجعل كتابه منتشراً، فكانت خطته أن يطبعه وينشره 
عن طريق «األهرام» ألن مؤسسة األهرام تمتلك المطابع وشبكة 

التوزيع الكبيرة في مصر، لكن من سيمول نشر الكتاب، ذهب الفتى 
فوه  مدينة  مجلس  رئيس  وهو  بفوه،  التعريف  من  المستفيد  إلى 
آنذاك عبد العال دخيل، الذى كان محبوباً من أهل فوه، وكان جريئاً 
يذكى  أن  اشترط  ولكن  بالكتاب،  وأقنعه  جرأته  استغل  غيره،  عن 

من أحد األساتذة الكبار، فذكته ليلى على إبراهيم بخطاب له.
خطاباً  حملت  الكتاب،  لطباعة  جنيه  آالف  عشرة  مبلغ  له  فاعتمد   
الكتاب  لتطبع  القاهرة  في  األهــرام  إلى  فوه  مدينة  مجلس  من 
على  ويتعرف  مطبعة،  يدخل  حياته  في  مرة  أول  وكانت  وتوزعه، 
خطوات طباعة الكتاب فتردد لمدة ثالثة أشهر على مطبعة األهرام 
الكتب  مونتاج  عرف  خاللها  العال،  أبو  ببوالق  النيل  كورنيش  في 
والبروفات واإلخراج والمراجعة وأرقام اإليداع، عرف تفاصيل صناعة 
أي كتاب من حرفيين مهرة، وكانوا يستغربون منه إصراره على أن 
يعرف كل شيء، وحينها كان شىء ما بداخله يوحى إليه أنه ال بد 
أن يعرف كيف تجري مراحل الطباعة وهذه الصانعة، هذا ما أفاده 

في مراحل الحقه من حياته وعمله.
 بعد أن طبع الكتاب تسلم مجلس مدينة فوه منه حصة ليوزعها، 
وتسلم حصة كانت هى مكافأته على إنجاز الكتاب، وأصر على أن 
ليوزعها  آالف  خمسة  من  نسخة  آالف  ثالثة  األهرام  توزيع  يتسلم 
على األرصفة في كل أنحاء مصر، خرج الكتاب على ورق فاخر وبصور 

ملونة، يفوق في إخراجه كتب اآلثار آنذاك في مصر.
 ذات صباح مر مدير عام بهيئة اآلثار المصرية على بائعي الصحف 
على  اشترى  األرصفة  على  المساجد»  مدينة  «فوه  بكتاب  ففوجئ 
عن  بحث  تغتفر،  ال  كبرى  جريمة  تأليفه  واعتبر  منه،  نسخة  الفور 
فأصدر  رشيد،  آثار  تفتيش  في  يومي  بأجر  يعمل  أنه  فوجد  مؤلفه 

أمراً نافذاً بطرد الفتى من عمله على الفور.
 وعاد إلى عمله مرة أخرى. وتكرر هذا األمر إلى صيف العام ١٩٩٠م، 
حيث كان قد تحول من نظام العمل باليومية إلى العالقة العقدية، 
فصدر أمر بوقف عقده بحجة أنه على موازنة ال يجوز التعاقد عليها، 
فقرر حينها أن يغادر عمله نهائياً ليترك رشيد حيث كان يعمل في 

مطوبس حيث كان يقيم، إلى القاهرة في العام ١٩٩٠م.
أنها  يجد  المرحلة  هذه  الفتى  يسترجع  حينما  األمر  حقيقة  في   
أكسبته الجلد والصبر على الصعاب والمحن، فقد عمل تاجر شنطة 
فقد  القدر،  كان يدبره  ما  شيئاً  وكما أن  البيت،  في  يجلس  ال  لكى 
العليا  الدراسات  الستكمال  فرصة  القاهرة  إلى  الفتى  انتقال  كان 

واالنطالق إلى عالم أوسع وأكثر رحابة.
 ليشكر هؤالء الذين طردوه من عمله، وهو ممتن لهم كثيراً، إذ لو 
ظل يعمل مفتشاً لآلثار في رشيد لظل موظفا حكوميا بسيطا لديه 
تطلعات يحاول إنجازها لكن دون جدوى «فعسى أن تكرهوا شيئاً 

وهو خير لكم».
 الفتى لم يحصد من هذا الكتاب ماالً، وحصد المرار بسببه لعامين 
متتاليين، لكن كتابه هذا أرسله لمراكز أبحاث خارج مصر، فكانت 
في  نصيره  وكانت  لمكتبته،  ضمها  الثمن  غالية  بكتب  عليه  ترد 
والمراجع  المصادر  على  الحصول  كان  الزمان  ذلك  في  أبحاثه، 

وامتالكها أمراً شديد الصعوبة.
من  لردهة  فوه  بمدينة  الفتى  وعرف  بالفتى  فوه  مدينة  عرفت   
كتب  لديه  يكون  ألن  دفعه  الذى  األول  بكتابه  هو  واعتز  الزمن، 
األمرين  عانى  إذ  كتبه،  مع  محنة  آخر  الكتاب  هذا  يكن  ولم  أخرى، 

مع كتب أخرى.

سّتار كاووش*

هل هناك وقت يتحتم فيه على االنسان ان يتوقف عن االبداع؟ وهل 
الذين  المختلفة  والوظائف  المهن  أصحاب  مع  المبدعون  يتشابه 
نوعية  الشيخوخة   أتعيق معينة؟  سنٍ  عند  العمل  عن  يتقاعدون 
كانت  التي  هي  األسئلة،  هذه  االنجاز؟  قيمة  على  وتؤثر  االبداع 
تجاوزت  ان  بعد   (١٨٩١-١٩٦٧) سبير  روزا  الهارب  عازفة  تشغل 
السبعين من العمر وكانت ما تزال متعلقة بالموسيقى رغم توقفها 
عن العمل في فرقة األوكسترا. لهذا فكرت سنة ١٩٦٣ بإنشاء بيت 
آمن للفنانين األكبر سناً، في مدينة الرن الهولندية، وأطلقت عليه 
تسمية (روزا سبير هاوس) والذي تطور مع الوقت ليصبح اآلن أحد 
المراكز او المجمعات الثقافية النادرة والفريدة على صعيد العالم، 
حيث يعيش ويعمل عدد كبير من المبدعين كبار السن. رسامون 
وحتى  ونحاتون  وممثلون  ومصورون  وكتاب  وموسيقيون  وشعراء 
أجواء  وسط  االبداعية  نتاجاتهم  ويقدمون  يعيشون  فالسفة، 
تعودوا عليها، ومع ناس يتقاربون معهم روحياً وفكرياً، وما يحفزهم 
للتواصل  وتدفعهم  تجمعهم  التي  الكثيرة  اللقاءات  هو  ذلك  على 
وصاالت  والمراسم  العمل  بورشات  محاطون  وهم  ــداع  االب مع 
بجانبها  ينتصب  المسرحية،  للعروض  كبير  ومسرح  للموسيقى 
واسع  مقهى  ذلك  ويصاحب  الفنية،  األعمال  لعرض  جميل  غاليري 

لالسترخاء وتبادل أحاديث الفن واالبداع، وتقييم نتاجات بعضهم 
المكان،  خارج  من  مبدعين  أيضاً  المجمع  ويستضيف  البعض. 
مع  النزل  هذا  ليصبح  المقيمين.  مع  نتاجاتهم  بتقديم  ليشاركوا 
مرور الوقت مكاناً ممتعاً وجميالً للقاء الفنانين ومحبي الفن، والذي 
أخذ يستقطب ايضاً الكثير من الموهوبين الشباب المولعين بهذه 

المناخات التي تأخذهم ألجواء الهيبيز في الستينات. 
يتسع هذا المكان لسبعين مبدعاً مما يرغبون باالستمرار بمهنتهم 
كفنانين حتى في عمر الشيخوخة، ويوجد مجموعة من المعايير التي 
يجب أن تتوفر بالنزيل كي يحصل على فرصة العيش هنا، وهي ان 
يكون كبير السن، وقد مارس الفن كمحترف، ليحظى بعدها بمكان 

مناسب للعيش، مع استوديو او مرسم... وهكذا. 
جداً،  والكبار  المشهورين  المبدعين  من  الكثير  ويعيش  هنا  عاش 
مثل النحاتة إنكا كلينكهارد، والتي تنفذ أعمالها بالخشب والبرونز 
بين  والترابط  والحرية  األبدية  عن  بمنحوتاتها  واشتهرت  والحجر 
جون  الممثل  وكذلك  عديدة.  دول  في  أعمالها  وتعرض  الناس، 
وله  هولندا  في  الكوميديين  أشهر  أحد  يعتبر  الذي  كرايكامب 
مسلسل ذائع الصيت إسمه (الشمس توجد في البيت) وهو صاحب 
عاشت  أيضاً  وهنا  يلتقيه.  او  يشاهده  من  كل  يسحر  أخاذ  حضور 
المصورة المعروفة إيفا بسينو سنوات طويلة، وهذه المبدعة كانت 
النازية،  مقاومة  في  ونشطة  مختبئة  الثانية  العالمية  الحرب  ايام 

بعد  االعمار  إعادة  على  تركز  ملتزمة  مصورة  بعد  فيما  وأصبحت 
الحرب وكارثة الفيضانات. وتعتبر صورتها التي تمثل صبياً غجرياً 

يحمل آلة تشلو على ظهرة، واحدة من أشهر الصور في العالم.
 حفتوت اللوحات   باعت المبدعين،  من  الكثير  يجمع  الذي  النزل  هذا  في 
موسيقاها   فَتّأُل التي  الموسيقية  الحفالت  وتقام  للفن،  صغيرة  مزادات 
األعمال  وتعرض  تنتج  أيضاً  وهكذا  المكان،  ذات  في  أغانيها  وكتبت 
االبداعية األخرى، لتساهم عائدات هذه النشاطات في تسديد جزء كبير من 
تكاليف المعيشة، ويساهم بجزء آخر من التكاليف ما يسمون ب (أصدقاء 
تجمع  صغيرة،  بمبالغ  هولندا  كل  من  يتبرعون  الذين  هاوس)  سبير  روزا 

لتسدد الكثير من متطلبات المكان. 
كل  لتلبية  المتطوعين  من  الكثير  ويعمل  كاملة،  هنا  الرعاية 
امرأة  تقودهم  شخصاً   ١٢ من  متكون  فريق  ويوجد  االحتياجات، 
تفاصيل  كل  وترتيب  بتنظيف  يوم  كل  يقومون  أستريد،  اسمها 
يوفرون  الذين  الطباخين  من  مجموعة  هناك  وكذلك  المجمع. 
مايكل،  الطباخ  رأسهم  على  يقف  للجميع،  الئق  بشكل  الطعام 
الذي يقول بصدد ذلك (حين تريد ان توفر طعاماً لسبعين شخصاً 
مبدعاً، فعليك ان تكون طباخاً مبدعاً ايضاً، لهذا أنا أسأل النزالء عن 
بعض االشياء العمومية لطعامهم المفضل، ألقوم بعد ذلك بإبتكار 

الوجبات واألطباق المناسبة).
فنان تشكيلي

ة.. أن يؤلف فتى صغ كتاباً؟ الجر
خالد عزب

من  طرد  عاماً   ٢٣ تجاوز  الذى  الصغ  الفتى  هذا  أن  ذلك  ١٩٨٩م،  العام  صيف  ىف  لنفسه  الفتى  سأله  طاملا  سؤال 
عمله ذات يوم ألن ألف كتاباً، فمر بأزمة عنيفة بال عمل... بال أمل. 

هل يتقاعد الكاتب والفنان؟ 



10
  الجمعة 26 نيسان 2019

df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

متى سنسافر إىل الفضاء؟ 
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لوني أبيض ما أحالني

إن تبحث عني تلقاني

 

وأذوب سريع� في الماء 

أتالشى من دون عناء

يعشقني كل ا,طفال 

يلتهموني دون سؤال

إن أبق قرب ا,سنان 

أضحك أنخْرها في 

الحال

ما أحالني 

ما أزكاني 

 هل تعرفني أم تنساني

ابحث يا شاطر وتفكر

احزرني هيا وتذكر

ثلج؟ الالال

ملح؟ الالال

فكر فكر فأنا..............

هل تعرفني إني....... 

 أرسل اسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

نستطيع  وعملية  علمية  طرق  هناك  بالطبع 
على  ذاكراتنا..تعتمد  من  نحسن  أن  بممارستها 
واألساليب  الممارسات  بعض  على  الذات  تدريب 
ر  التي تقلل من النسيان وتساعد في عملية التذكّ

منها:
الذاكري  األسلوب  يعتبر  الذاكرية:  األساليب 
والسجع من العوامل المهمة في تحسين الذاكرة. 
في  المعلومات  توضع  أن  األساليب  أبسط  ومن 
عدد  يتذكرون  الناس  من  فكثير  شعري؛  قالب 
بعبارة  يبدأ   شعري مقطعٍ  بذكر  شهر  كل  أيام 
أيضاً  يمكن  كما  سبتمبر).  في  يوماً  (ثالثون 
تذكر أسماء األشخاص بوضع تصور معين لهم، 
تستطيع  فإنك  مرة  ألول  شخصاً  تقابل  فعندما 
السمه.  وتنسبها  العام  وشكله  مظهره  تلتقط  أن 
طويل  شخصاً  قابلت  إذا  المثال،  سبيل  وعلى 
القامة اسمه «كوخي» فيمكن أن تتصور أن رأسه 
قد يصطدم بسقف الكوخ إذا ما دخل فيه. وعلى 
ذلك، فإن هذا التصور يساعدك على تذكر اسمه 
والشك  عنه.  تسمع  أو  تراه  عندما  المستقبل  في 
أنَّ استخدام األساليب الذاكرية يحتاج إلى تعلمها 

أو تأليفها حتى يمكن االستعانة بها في أي وقت.
لتثبيت  المثلى  الطريقة  تعتمد  المفرط:  التعلّم 
أن  بعد  تعلُّمها  بإعادة  قيامك  على  المعلومات 
الطريقة  هذه  وتسمى  تعلمها  أتقنت  قد  تكون 
بأسلوب التعلُّم المفرِط. ذلك ألنك كلما تعلمت 
شيئاً وأفرطت في تعلمه، فإنه يثبت في ذاكرتك 

تبعاً لذلك.
على  تعتمد  أخرى  وسيلة  وهناك  المقارنة:  
بك  يحيط  بما  بمقارنتها  األشياء؛  تذكر  استعادة 
من أشياء أخرى مشابهة لها. ومثاالً على ذلك: نجد 
أنَّ المدرب الرياضي لكرة القدم مثالً يفرض على 
للمباريات  مماثلة  ظروف  تحت  التدريب  الالعبين 
أيضاً  الطلبة  أن  كما  الواقعية.  الظروف  تحت  أي 
يفضلون تلقي العلم في نفس المكان الذي سيتم 

امتحانهم فيه. 
طريق  عن  المعلومات  تنظم  أن  حاولْ  التنظيم: 
ا، مثل  ربط شيء تريد تذكره بشيء تعرفه مسبقً
تاريخ ميالدك أو قربه من تاريخ مناسبة معروفة 

لديك.
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هل هناك طرق لتحسني ذاكرتي؟
مع أنني ذكي جد$ وأفهم بسرعة... لكني سريع النسيان فهل هناك 

طرق لتحسني ذاكرتي؟

نريد...وإذا  بما  دائماً  نحلم  أن  حقنا  من 
الفضاء  إلى  الوصول  العلماء  استطاع 
بزيارته...وهذا  أيضاً  نحن  نفكر  ال  فلماذا 
كيف  وخططوا  العلماء  به  ر  فكّ الموضوع 
 ٢٠٥٠ العام  في  للجميع  متاحاً  سيكون 
الفضاِء  إلى  يسافر   دعصم  عبر وذلك 

. في سبعة أيّامٍ
قامت بذلك شركة يابانية، إذ عملت على 
يصل  الفضاء،  إلى   مصعد أَوّلِ  ِتصميم 
بينما   ، كيلومترٍ ألف   ٣٦ إلى  ارتفاعه، 
في  كيلومترٍ   ٢٠٠ إلى  سرعته  تصلُ 

.ةاع ّالس
ذلك  تحقيقِ   ةّإمكاني في   ماهس ما  إنَّ 
 ةّاألنابيبِ الكربوني هو اكتشاف المصعد
 الوزن  خفيفة  ّمواد وهي   ،١٩٩١ العام 

.والذ وأقوى بـ٢٠ مرّةً من الفُ

 لَّفؤالم  المصعد  كّيتحر أن   ع ويتوقَّ
من ٦ عربات بسرعة ٢٠٠ كيلومترٍ في 
 ٣٠ نقلِ  على  قادراً  وسيكون  اعة،  ّالس
شخصاً ويحتاج إلى ٧ أيّامٍ ونصف للوصولِ 
جزئياًّ  وسيعملُ   ،ةّي المدارِ  ة المحطَّ إلى 

اقة الكهربائيّة من الفضاء. بالطَّ
 ّلم يتم كاليفّإنَّ الت ركةَ قالت ّإالَّ أنَّ الش
اإلعالنُ   ّيتم لم  وبالتّالي   بعد حسابها 
لم  كما  حلة،  الرِّ لهذه  التّذاكر  سعرِ  عن 

رِ المكانَ الذي يمكن أن تبنيه فيه. تذكُ
رِ إلى الفضاِء؟ فَ ّبالس هل تحلم

أَنْ   وشك على  فهو  بِالْحلُمِ   ّرمتاس
.ق يتحقَّ

���
	א���

أصدقاء دنيا الفرح

ألين العجارمة

  ِسّرْ الرِّسالة  ِسّرْ الرِّسالة 

بعد أن انتهى السلطان من االستماع إلى شكاوى رعاياه، هّم 
جلبة  صوت  يسمع  به  وإذا  القصر،  حدائق  في  للتنزه  بالخروج 

وضوضاء ودق طبول، فدهش السلطان وتساءل عن القادم.
هرول الحراس إلى خارج القصر لمعرفة سبب هذه الضوضاء، 
من  رسول  وصول  عن  السلطان  ليعلموا  مسرعين  عادوا  ثم 

امبراطور الشرق يريد المثول بين يديه.
أمر  من  وحيرة  دهشة  في  وهو   eفور بإدخاله  السلطان  فأمر 
وقوة  بطش  يخشى  كان  ,نه  الرسول،  يحملها  التي  الرسالة 

امبراطور الشرق.
 �وعندما دخل الرسول لم ينطق بكلمة واحدة، بل انحنى راكعـ
الذي  العرش  حــول  ــوداء  س ــرة  دائ رســم  وبسرعة  نهض،  ثم 
يجلس عليه السلطان، ثم جلس على المقعد الذي أحضره له 

الحاجب.
لكي  اللغز  هذا  حّل  من  للسلطان  ُبّد  ال  كان  أنه  الواضح  ومن 
ــه  وزرائ إلــى  السلطان  ــع  ورج االمــبــراطــور،  رسالة  ســّر  يفهم 
فّسر  منهم  كال  ولكن  الرسالة،  هــذه  معنى  عن  وسألهم 
حّل اللغز بالطريقة التي ترامت له، تضاربت ا,قوال فنهرهم 

السلطان قائًال: 
« أخرجوا جميعـ� إلى المدينة، وليبحث كّل منكم عن الحكماء 
الشمس،  غروب  قبل  اللغز  هذا  لنا  يحلوا  لكي  المملكة،  في 

 .«�وإذا لم تأتوا بنتيجة فستقطع رقابكم جميعـ
خرج الوزراء مهرولين واتفقوا على تقسيم المدينة إلى مناطق 
ولكن  منطقته،  في  الذين  الحكماء  بسؤال  منهم  كل  وقام 

دون جدوى إذ لم يمكنهم تفسير هذا اللغز.
 �الوزراء كوخـ وعندما قاربت الشمس على المغيب وجد أحد 
ووقع   ،�خالي وجده  دخله  وعندما  المدينة،  طرف  في   eصغير
نظره على ستارة معّلقة على شباك تتحرك وحدها برفق وفي 
ويصبح  الحجرة  جو  ترطب  وبذلك  ومنتظمة  خفيفة  حركة 
بجانبه  فرأى  الكوخ  شباك  من  ونظر  جميًال..   �منعشـ هواؤها 
الغريب في ا,مر  نّساج عجوز وأمامه منسج، ولكن  دكان� وبه 
أنه وجد الرجل العجوز يراقب الخيوط فقط. والمنسج يتحرك 

وينسج بدون أي جهد منه.
فرح الوزير وقال لنفسه:  ال بد أن يكون هذا الرجل أذكى رجل 
من  فترة  وبعد  القّصة  عليه  وقــّص  إليه  فأتجه  الدولة.  في 
وأعددت  الرسالة  مضمون  عرفت  «لقد  النّساج:  قال  التفكير، 

الرد، انتظرني لحظة وسأحضر معك في الحال».
ذهب الرجل إلى كوخه وأحضر لعبتين صغيرتين وأخذ دجاجة 

حّية وقال للوزير: 
«هيا بنا». 

دخل الوزير والرجل إلى القصر، وفي الحال وضع الرجل اللعبتين 
أمام الرسول، ورًدا على ذلك أخرج الرسول من جيبه حفنة من 
القمح وبعثرها أمام السلطان، وبعدها أطلق النّساج الدجاجة 

التي كان يحملها فالتقطت كل الحبوب بسرعة.
قاعة  وغــادر  السلطان  أمــام  وانحنى  الرسول  قام  وبعدها 
العرش بدون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم قال السلطان للنّساج:
«لقد حّللت لنا لغز الرسالة ولك ما تطلب، ولكن أحّب أن تفّسر 

لي الرسالة وردك عليها.»  
رد الرجل قائًال: «يا جاللة السلطان! إن الدائرة السوداء معناها 
ويعتقد  مملكتك  به  ليحاصر   �جيشـ سيرسل  االمبراطور  أن 
الرسول  التي وضعتها بجانب  اللعب  أنك ستستسلم. ولكن 
بجيشنا  قــورن  وإذا  جيشكم،  من  أقــوى  جيشنا  أّن  معناها 
فهو كا,طفال الذين ال يصلحون إال للـّعب بمثل هذه اللعب.. 
ولكن الرسول بذر القمح، ومعنى ذلك أن االمبراطور سيرسل 
عددe كبيرe من الجنود ولكني رّددت عليه بأن أطلقت الفرخة 
جنودنا  من  واحــد  كل  أن  ومعناها  الحبوب،  كل  فالتقطت 
ليست  فالقوة  جنودهم،  من  عشرات  على  يتغلب  أن  يمكنه 
بالعدد، وبذلك اعتقد أننا رددنا على رسالة االمبراطور واعتقد 
أنه لن يجرؤ على إرسال جنوده لغزونا.»  اعتدل السلطان في 

جلسته وطلب من الرجل أن يحدد مطلبه، فقال النّساج: 
والحديقة  كوخي  عليها  التي  ا,رض  قطعة  أمتلك  أن  «أريــد 
المجاورة له، وأحّب أن تتذكر يا موالي أّن أّي شخص مهما قّل 
شأنه ومهما كانت مهنته أو عمله بسيطـ�، يمكنه أن يخدم 

وطنهُ كأيّ وزير أو ملك.»  
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عناجزاءجسمالانسا
مالارطقناغلاتلان
عاءالدقيقةيساويث
ناوتارتميتنسةثال
نسبةالسكرفيالدمت

للكلدحاومارغيواس
ترمنالدموانالخلا

تاليتلاةديحولااي
تغيرهـيالخلاياالع

ايركةفيظوناوةيبص
تالدمالحمراءهـيحم
ىحيسكالاوءاذغلال
نللجسموانمايسمىب
لايفةيقردلاةدغلا

جسمفانهـاموجودةفي
ةمركملاةكمةبقرلا

المدينة العربية التي ُتْعَرْف بـ"البلد األمين" و"ٌأم الُقرى" من مقطعين و(١٠) احرف

عن أجزاء جسم االنسان البالغ ان قطر االمعاء الدقيقة يساوي ثالثة سنتيم+ات وان نسبة السكر 
C الدم تساوي غرام واحد لكل ل+ من الدم وان اخلاليا الوحيدة التي ال تتغ> هي اخلاليا العصبية وان 

 C وظيفة كريات الدم احلمراء هي حمل الغذاء واالكسجني للجسم وان ما يسمى بالغدة الدرقية
اجلسم فانها موجودة C الرقبة.

حلول اRلعاب تنشر C صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: القلب

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١-  القمر – زحل ٢-  رقم – وسيم – أب ٣-  بطالة – أناE ٤-  ن ن – منيع ٥-  لص – دمع – رمى ٦-  متعن – رف – أ9 ٧-  ب6 
– نعت. – أفعى ١١-  الداخل  – نسي ١٠-  يا  – رجاء ٩-  ناقوس  – مر ٨-  أسعف  – نورس 

عموديًا:
١-  درب التبانة ٢-  قط – صمت ٣-  أمان – عراقيل ٤-  لندن – سواد ٥-  قوة – نعس ٦-  مس – معروف – أخ ٧-  رّيان – فرَّ 

– طفل ٨-  منc – سر ٩-  أعمى – جنان ١٠-  حان – أملاس ١١-  لبيب – مرئيات. 

تسايل

افقيًا
إيران   e ثار فرنسي اكتشفi١- عا9 با
 – اختاف   – زمــن   -٢ حمورابي  شريعة 
 -٤ مدخول   – بالنبات  عــارف   -٣ اقــ6ب 
 – متساوية   cغ مشية  مشى   – جــاف 
نقي  الرائحة  زكي  نبات   -٥ متشابهان 
 -٧ مصباح   -٦ لؤلؤة   – صــّور   – البياض 
سارق – لدن – خq مفرح ٨- مصرف – 
مصيدة – غc ناضج ٩- ميرن – يدل ١٠- 
هاجس – ضد مينى ١١- ضد غليظ – uرفة 

– راقود.

عموديًا
اجلزيرة   e اكتشف  إنكليزي  رحالة   -١
نقيض   -٢ احلجرية  ثمود  كتابات  العربية 
إدبار – علبة ٣- رسالة – مقعد ٤- ارتبك 
– مكّبر الصوت ٥- {لص – ضد بطيء 
٦- ضد حلو – عاصمة عربية – ضد عسر 
٧- رزانة – هرب ٨- يجتهد – إكرامية ٩- 
 -١٠ املكائد  – دّبر  الطائر  – كسوة  خيانة 
 –  ١١ – جواب  الطيور  – سرب من  إضــاءة 
حول  طــاف  إيطا~  ــد  رائ  – الــوجــود  قليل 

العا9.

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 C  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   C ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اhخر
ال يجوز تكرار الرقم C احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.
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حل العدد السابق

5/21 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22

1/20 إلى 12/222/18 إلى 1/19

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

السرطان

العذراء

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الثور
يعترب برج الثور من الشخصيات العنيدة خاصة عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات. وبشكل 
انع من بذل جهدا زائدا اليوم يف العمل ويجني  عام، فهو صبور ومخلص لعلمه وال 
املكافآت الحقا. يقدر الراحة والرفاهية ويعشق الطعام، وهو من النوع الذي قد يبادر 
يل إىل اإلستقرار ويحب وضع  بفتح باب السيارة لك. فترصفاته لبقة ويتمتع بالحنان و

توقعات مستمرة لحياته وعمله وعالقاته الشخصية.

نقاط القوة: الثقة بالنفس، اإلجتهاد يف العمل، يساعد اآلخرين، عطوف، جذاب.

عيوب الثور: عنيد، كسول، متحكم، مادي، أنا

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

اي  فــي  تفكر  ان  قبل  ــحــوت:  ال
كل  مــن  التأكد  عليك  افــتــراضــات 
وهذا  تتغير  قد  التعليمات  شيء. 

ليس خطأك.

تتحمل  هــل  ولــكــن  عليك  الــمــعــروض  العمل  مــن  مــزيــد  هــنــاك  ــور:  ــث ال
المسؤولية? تحملها من اجل المال والحب. 

لم  انجزته  الــذي  العمل  الجدي: 
يكن من اجل المال بل قد يكون من 
تحبه  شــخــص  عــلــى  الــتــأثــيــر  اجـــل 

كثيرا.

الـــدلـــو: فــجــأة ســتــبــدو احــالمــك 
يساعد  هذا  واعية.  المستقبلية 
االتــجــاه  تقرير  فــي  االقـــل  على 

الذي عليك السير فيه. 

قد  االجتماعية  النشاطات  الحمل: 
مع  ثمين  وقت  قضاء  مع  تتعارض 
ــة. اجــل  ــل ــي ــل مـــن تــحــبــه هــــذه ال

النشاطات. 

نقاشا  او  تحديا  ستواجه  االســد: 
مهما. حاول خالل ذلك المحافظة 

على مشاعرك ومشاعر االخرين. 

نفسك  تعزل  ان  حــاول  العقرب: 
استرخ  الليلة.  لهذه  البيت  في 

واقرأ كتابا او شاهد التلفزيون. 

للسير  ـــرون  االخ يميل  الــقــوس: 
الذي  النوع  من  انت  التيار.  وفق 
التأثير  او  االحـــداث  تغيير  يحب 

عليها. 

عليك  التي  المشاوير  أجل  الجوزاء: 
افاق  اكتشاف  اجل  من  بها  القيام 
يستحق  اقـــتـــراح  هــنــاك  جـــديـــدة. 

التفكير الجدي. 

وعليك  تغيرت  الظروف  العذراء: 
القيام بعمل شاق خالل اليومين 
طريقها  في  ــوال  ام القادمين. 

اليك. 

وفرتها  التي  االموال  السرطان: 
بالطريقة  منزلك  لترتيب  تكفي 
انفاقها  تحاول  ال  تريدها.  التي 

كلها.

الوقوع  وشك  على  أنت  الميزان: 
في حب شخص له خيال واسع من 
ــــــذي يـــحـــب الــشــعــر  ــــنــــوع ال ال

والموسيقى. 

ا,سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو

3/21 إلى 4/19

الحمل
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سين

ضمن  العمل  في  مهنية  خلفية  سافونا  ستيفانو  يملك 
صقلية،  إقليم  في  الشفاهي  التاريخ  على  بحثية  مجموعات 
الذي  «تحرير»،  أشهرها  الوثائقية،  األفالم  بعض  أنجز  كما 
هؤالء  أحد  إنه  الدولية.  المهرجانات  من  العديد  في  شوهد 
المخرجين دائمي التنقل، ومع ذلك، مثل كثيرين، يبحث عن 
النجاح والتقدير وتقديم األداء المطلوب؛ قادر على االنخراط 
لفترة طويلة في مشروع ما، والعمل عليه شهور وشهور بدأب 
وعناد، لديه بوصلة أخالقية واضحة، ويملك من الموهبة ما 
نعيش  الذي  الفاحش  العالم  قصة  على  بتطبيقها  له  يسمح 

فيه.
في مقابلته مع «المدن» يقول سافونا إن «اإلنسان الذي ال 
يعيدنا   رأي حقيقياً».  إنساناً  ليس  قصة  يروي  أن  يستطيع 
إلى مزحة قديمة تقول إن القصص موجودة دائماً، لكنها ال 
تحصل على معناها إال إذا أخبرها شخص ما. فاألساس ليس 
رواية ما حدث، بل يجب أن يبقى – دائماً - ما حدث نفسه: 
من تصرف ومن تفاعل، من سيكتب التاريخ ومن سيبقى 
في هوامشه، من باستطاعته التوثيق وإعادة بناء الماضي. 
ولكن أيضاً من األولويات المهمة أن يكون هناك من يمكنه 
القصة  يخبر  كيف  يعرف  ثم  ومن  ويفهم،  ويدرس  يرى  أن 
كانت  إذا  فقط  مقبول  وهذا  يشهدوها.  لم  آلخرين  وينقلها 
اتخاذ  أو  جديد  شيء  لفعل  المبادرة  تحفيز  ورائه  من  النية 

كان  إذا  آخر  بمعنى  أو  جــاد،  موقف 
هدفه هو تغيير الواقع. لكن حتى لو 
ضرورية  تزال  ال  القصة  أن  افترضنا 
لخلق  ضــروري  أمر  وهو  للتواصل، 
«وعي» يمكن أن يتحول إلى تضامن 
فعال؛ فإن القصة منوط بها مهمة 
في  الطاولة»  على  األوراق  «وضــع 
مسألة احترام الحقيقة، بحيث تؤخذ 
جميع  نظر  وجــهــات  االعتبار  فــي 
الوقت  في  ولكن  المعنية،  األطراف 
تماماً،  إنساني  وكاعتبار  نفسه، 
ال  االنحياز  وهذا  تنحاز،  أن  عليك 
جانب  إلى  يكون  أن  إال  به  يجدر 

الضحايا، دائماً وأبداً.
على ذلك، فإن طريقة عمل سافونا 
في فيلمه هي األكثر إثارة لالهتمام 
تحديداً، إذ تسعى وتقترح تضامنا 
التاريخ،  ضحايا  مع  وفعاالً  نشطاً 
القصة  ــة  رواي ضــرورة  من  ــدءاً  ب
بدرس  منها  والخروج  وتفسيرها 
مخرج  كل  يكون  ربما  مستفاد. 
بصورة  ومعلماً  صحافيا  وثائقي 
نقل  ــى  إل يــهــدف  ــرى،   ــأخ ب أو 
في  مشاهديه  ليجعل  المعرفة، 
في  سلبية  أقل  المطاف  نهاية 
التي  تلك   - األخــبــار  مواجهة 
المطبوعة  الصحافة  زالــت  ما 
في  تبرع  واإلنترنتية  والمرئية 
في  أمــالً  عبرها-  بنا  التالعب 
أشكال تضامن أكثر جذرية من 
مجرد التعاطف العام وغمغمات 

تطلقها شفاه يائسة.
حالة  ــونــي»  ــســم ال «درب 
النواحي.  من  كثير  في  مثالية 
 ،٢٠٠٩ الثاني  كانون  ففي 
االسرائيلي  الــعــدوان  خــالل 
قضت  غــــزة،  ــاع  ــط ق عــلــى 
عائلة  على  ــغــارات  ال ــدى  إح
السموني،  هي  فلسطينية، 

كان  به.  اإلسرائيلية  القوات  علم  المفترض  من  ملجأ  في 
الموت قاسياً وسهالً، إذ لم تبدر من العائلة الفلسطينية أي 
الصليب  وقوافل  اإلسعاف  عربات  منعت  كما  مقاومة،  لمحة 
األحمر من الوصول إلى المصابين. تمكن سافونا من دخول 
من  الكثير  وجمع  المصرية،  الحدود  عبر  المذبحة،  بعد  غزة 
المواد، لكن ليس بما يكفي لصنع الفيلم الذي سيكتمل بعد 
سنوات عديدة. كيف تخبر، اليوم، هذا الحدث، الذي أدى إلى 
رد فعل عالمي من االنتقادات للجيش والحكومة اإلسرائيلية، 
وحتى نقاش قوي داخل الرأي العام في ذلك البلد السرطاني 
أوامر  إطاعة  رفضوا  الذين  الجنود  بعض  أيضاً  هناك  (كان 
نفس  وفي  توثّق،  المطاف،  نهاية  في  كيف،  قياداتهم)؟ 
ترويها  التي  الوقائع  تكون  عندما  تاريخاً»،  «تصنع  الوقت 

حدثت قبل سنوات عديدة؟
الناجين،  وذكريات  المقابالت،  تصنعه   حاضر الفيلم،  في 
الذكريات،  الحقيقية.  األحـــداث  أمــاكــن  فــي  والتصوير 
بينما  تحضر،  أحكام،  من  عنها  يترتب  وما  بانعكاساتها 
الفلسطينيون.  والساسة  الفلسطينية  السياسة  تغيب 
وقصة  قصتهم  الضحايا،  نظر  وجهة  هناك  المركز،  في 
تستدعى  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة  حدادهم.  شهدائهم، 
للغاية).  بسيطة  الحقيقة  في  (تبدو  خاصة  بمؤثرات 
من  الكمبيوتر  شاشات  على  نراهم  األهداف/المدنيين 
هي  هذه  كانت  وربما  القاذفات.  من  أعلى، 

المشاهد األكثر فظاعة في الفيلم كله: آلة الحرب في السماء 
القصف  صور  تفريق.  بال  األبرياء،  على  رصاصها   تصب
طيار  بدون  طائرة  نظر  وجهة  من  بناؤها  أُعيد  اإلسرائيلي 
فوق المنطقة، وذلك باستخدام المواد والحوارات التي تأكدت 
االحتالل.  جيش  في  الداخلية  التحقيق  لجنة  قبل  من  بدقة 
يقول سافونا: «ال يمكننا المشاركة في عملية التبسيط، ولكن 
المعقدة  القصة  هذه  مثل  سرد  مسؤولية  تحمل  علينا  كان 
األنقاض.  إلى  النظر  خالل  من  فهمها  من  نتمكن  لم  التي 
إنهما طرفان يعيشان على بعد بضعة كيلومترات تفصلهما، 
لكن ال يعرفان بعضهما البعض وربيا ضغينة متبادلة، تبدو 
للغربيين غير مبررة. لكنني لم أكن في السماء ألراقبهم من 
عائلة  تبنتني  ثم  الفلسطينيين،  مع  أعيش  كنت  بل  بعيد، 
في  يتمثل  لي  بالنسبة  الحقيقي  الخطر  تقريباً.  السموني 

الرضا الذاتي عن التدمير، وهو شيء فوتوجينيكي جداً».
عائلة  نظر  وجهة  من  لألحداث  بناء  إعــادة  هناك  بالمثل، 
السموني. لكن إذا لم تكن هناك وثائق، فكيف تقوم بخلق 
ضواحي  من  العائلة  بهذه  التقيت  الحرب،  «بعد  الماضي؟ 
انتهاكات  رموز  أحد  أصبحت  التي  السموني،  غزة،  مدينة 
لجنة  بذلك  أقرت  مثلما  المدنيين،  ضد  اإلسرائيلي  الجيش 
تحقيق رسمية إسرائيلية. بقيت معهم شهراً، تعرفت فيه على 
عائلة الشهداء هذه بشكل أفضل، وبدأت من هناك التحضير 
مثل  ذلك  في  مثلها  المتوقعة،  غير  مآساتهم  يشبه  لشيء 
ل  تشكُّ بدايات  لـ»المدن»  سافونا  ستيفانو  يشرح  السينما»، 
الثورة  عن  «تحرير»  فيلم  إنجازه  بعد  والذي  األخير،  فيلمه 
مضطربة  أحداث  سرد  إعادة  على  قدرته  يؤكد  المصرية، 
المرة،  هذه  األخيرة.  السنوات  في  بها  زاخر  عربي  عالم  في 
وجد المساعدة مع الرسوم المتحركة لسيمون ماسي، وغيره 
على  للعمل  النساء،  من  معظمهم  األنيميشن،  رسامي  من 
األراضي  في  امتداداً  العائالت  أكثر  من  واحدة  قصة  توليف 
خالل  منها  عانوا  التي  المذبحة  إلى  باإلضافة  الفلسطينية، 

الحرب.
عمل مثير وباهر ذلك الذي قامت به كتيبة الرسامين بقيادة 
سيمون ماسي، بمعدل نصف ثانية في اليوم على مدى بضع 
المشاهد  تلك  بحرمان  االعتراف  ضرورة  مع  حتى  سنوات، 
ورواة  األنيميشن  رســوم  عبر  بناؤها  –المعاد  المركزية 
خارجيون- من دراماها. يقول ماسي «شاهد ستيفانو أفالمي 
القصيرة، وأنا أيضاً شاهدت عمله. أحببنا بعضنا بعضاً، وهذا 
مهم قبل أي شيء، ألنني بالكاد أستطيع العمل مع أشخاص 
الذي  والسرد  واألسلوب  طلباته،  مع  تأقلمت  يحبونني.  ال 
عمله  اعتدت  عما  مختلفة  بطريقة  كمتعاون،  وعملت  يريده، 
لمدة عشرين عاماً، لم أخبر فيها سوى قصتين فقط: الحرب 
أقاليم  (أحد  ماركي  في  الريف  وتمدن  إيطاليا  في  الحزبية 
بمفردي،  أعمل  لن  أنني  في  تمثل  اآلخر  التحدي  إيطاليا). 
بل بالتعاون مع رسامين آخرين. ويبدو لي أن األمور سارت 
بشكل جيد، إذا ما نظرنا إلى اإلطار الذي وجدنا فيه أنفسنا».

عمل شاق وطويل، يدفعنا للثناء على قيمة الصبر في عملية 
إنجاز الفيلم، واحترام الوقت، األمر الذي ال يتماشى بالضرورة 
وملء  الخانات  تسديد  وراء  واللهاث  المعاصر  الهيجان  مع 
فراغات المتابعات اإلخبارية بتقارير متلفزة وبث حي، ال يخرج 
عن مسارات محددة سلفاً. التقط سافونا الصور، التي سيجري 
من  وإضافاتهم  ذلك بواسطة الرسامين،  عليها بعد  العمل 
بالتفاصيل.  واعتنائه  حرفيته  في  الفت  ومجهود  الباستيل، 
خصوصية  ذات  ماسي  رســوم  فإن  سافونا،  إلى  بالنسبة 
تظهر  ثم  الضوء،  منها  يخرج  سوداء  بورقة  تبدأ  إذ  شديدة، 
الذي  بالتعب  ر  تذكّ  ،negative مؤسلبة  صورة  في  بعدئذ 
تتعرض له األرض. «يبدو لي أن هناك مزامنة بين حكايات 
من تبقّى من عائلة السموني عن مأساتهم وقصص موت 
حلّ  الذي  الخراب  عن  المزارعون  يقوله  ما  وبين  أقاربهم، 

بأراضيهم نتيجة القصف»، يشرح سافونا.
وذكريات،  أنقاض  على  يقتات  حاضر  واليوم،  األمس  بين 
على  الحاضر  ذلك  يعرّف  أمان  انعدام  على  فيهما  نتعرف 
أن  أيضاً  يخبرنا  ولكنه  األمس.  من  مستمر  كإرث  أساسه، 
أمامنا  زال  وما  الحب،  في  نقع  زلنا  ما  وأننا  مستمرة،  الحياة 
العالم  إلى  يأتون  األطفال  زال  وما  ضــده،  لنكافح  الكثير 
منه،  موقعهم  ويختبرون  نفسها  القديمة  األسئلة  ليعيدوا 
وفوق كل شيء، المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد وصعوباته 
جميعاً  تختلط  يأس..  أسئلة،  معارضة،  بالمخاطر.  المحفوفة 
ل أضالعها  في سيمفونية سينمائية بحركات متناوبة، تتشكّ
الثالثة من الحاضر المصور تسجيلياً واألمس الحاضر رسماً 
(وكالهما في مستوى األرض وإلى جانب الناس)، وثالثاً، من 
التجريد العسكري البارد، من هندسة الموت المتحرك القادم 
أهداف،  إلى  حقيقيين  بشراً  تحول  الصور  حيث  أعلى،  من 

مجرد نقاط متحركة يجب إيقافها مرة واحدة وإلى األبد.
على  أو  للفيلم،  الحقيقي  التركيز  محور  هم  فاألطفال  أخيراً، 
األقل ما يهمنا النظر فيه. فهم ضحايا، بالتعريف، لما حدث 
أيضاً.  بالتعريف  المطلقون،  األبرياء  وهم  وأقربهم،  آلبائهم 
رغم  تستمر  الحياة  ألن  األمل،  لبعض  حاملون  أيضاً  لكنهم 
فال  حياته،  ويكمل  يعيش  أن  للمرء  بد  ال  كان  وإذا  الموت، 
أيضاً  له  يمكن  بل  فحسب.  ويعاني  يعاني  يظلّ  أن  يستقيم 
المسار  يحاول البحث عن  يمكن للمرء أن  يفهم،  محاولة أن 
الصعب لهذه المجموعة من األشياء التي يصر البعض بعناد 

على تسميتها «سالماً».

(*) عرض مؤخراً في القاهرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة 
من «أيام القاهرة السينمائية».

فيلم  ألفضل  الذهبية»  العين  «جائزة  على  الفيلم  حصل 
وثائقي في مهرجان كان السينمائي ٢٠١٨.

* عن موقع المدن االلكتروني، بيروت

، إنسا للغاية ».. إنسا ، إنسا للغاية«درب السّمو ».. إنسا «درب السّمو

املعروفة   ،٢٠٠٨ حرب  من  ة  األخ العرشة  األيام  يف  غزة   (١٩٦٩ مو،  سافونا (بال ستيفانو  دخل  الفيلم  من 
يف إرسائيل باسم عملية «الرصاص املصبوب»، وهو أيضاً عنوان الفيلم الوثائقي الذي أنجزه بعد متابعته 
العدوان اإلرسائييل ومجازره طوال أشهر. كان سافونا فرداً نادراً ضمن عدد قليل جداً من الصحافي الغربي 
تواجدوا يف القطاع املنكوب بحروب ال تستوي معادالتها وال قوة أطرافها. أراد سافونا التغلب عىل الحظر 
النهار،  أثناء  حدث  ما  عىل  ليالً  فيها  يعلّق  فيديو،  مدونة  باستخدام  أوالً  الغزّاوية؛  الصور  عىل  املفروض 
تستبقه  أن  قبل  بلده،  إىل  للعودة  يخطط  كان  النقطة،  تلك  عند   .(٢٠٠٩) املصبوب»  «الرصاص  بفيلمه  ثم 
»* الذي يرصد آثار الحرب  مجزرة جديدة حدثت يف تلك األيام، ستكون نواة فيلمه الوثائقي «درب السّمو

اإلرسائيلية من خالل ما فعلته بعائلة غزّاوية قضت عىل معظم أفرادها أثناء نومهم.
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أثر وإنسان..
( ة املناع عفو وتخفيض (محكومي الكرك) وتوط (عش

يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة العربية 
نّية  (١٩١٠ - ١٩١٢) (٦٠) العث

• محمد رفيع 

األحداث في أيام (١٦) و(٣٠)-١٢-١٩١١؛ و(٤ -١-١٩١٢)

في تلك األيام، أوردت خبراً يقولك بأن الحكومة تنوي منح   -
(عشيرة المناعين؛ من عربان البادية) قسماً من األراضي 

التي يمتلكها فالحو الطفيلة.
كما ورد خبر يقول بأن األمير أمين أرسالن مبعوث الالذقية   -

ينوي طرح موضوع تقصير الحكومة في حوران والكرك.
شكري  دمشق  مبعوث  لسان  على  خبر  أيضا  وورد   
تقل  الذين  الكرك  محكومي  عن  بالعفو  بصدور  العسلي 
عن  الحكم  وتخفيض  سنوات،  خمس  عن  محكوميتهم 

الذين تزيد محكوميتهم عن ذلك.
فيه  يتحدث  القسوس،  لعودة  مقاالً  الصحف  نشرت  كما   -
عن تفاصيل سوء إدارة حكومة الكرك العثمانية؛ وكذلك 

تفاصيل مختلفة عن أحوال التعليم في لواء الكرك.

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
رك؛ هي عصيان مدني، ما لبث أن تحول إلى ثورة  - هية الكَ
اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد   ضد مسلّحة، 
 واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين   ٢٢ في  العصيان 
التي  العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف  وكان  شهرين،  نحو 
اندلعت قبيل الحرب العالمية األولى، حيث قمعتها السلطات 

العثمانية بعنف شديد.
أكثر  من  هو  الوثائق  لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   -
صحيفة  وهي  الفترة،  تلك  في  توازناً  الصحفية  المصادر 
أنها  غير  علي،  كرد  محمد  لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس) 
تبقى صحيفة موالية للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. 
ال يتدخل الكاتب في الوثائق المنشورة إالّ في أضيق الحدود، 
بهدف الشرح أو التوضيح فقط ال غير. هنا في صفحة فضاءات، 
سننشر الرواية الصحفية العربية العثمانية الرسمية ألحداث 
رأتها  كما  شهرين،  عن  يزيد  لما  استمرت  والتي  الكرك، 
ومتابعة  يوميات  هيئة  على  حينه،  في  العثمانية  السلطات 
صحفياً  وثائقياً  جانباً  المادة  هذه  ل  وتشكّ لألحداث.  صحفية 
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما السلطات  لِـ(هية الكَ

رك)..! العثمانية فقد أسمتها؛ (فتنة الكَ

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)
بن  رضا  علي  ابن  وهو  تقريباً،  ١٨٤٧م  سنة  الموصل  في  ولد 
من  وتخرج  العسكري،  السلك  إلى  انتسب  الفاروقي.  محمود 
الكلية الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، 
أول.  فريق  رتبة  إلى  فوصل  الخدمة،  في  الترفيع  مراحل  وتخطى 
قاد الحملة العسكرية النجدية سنة ١٩٠٦م. حيث أرسلت حملة 
هذه  مهمة  كانت  حيث  نجد،  أمير  رشيد  ابن  لنجدة  عسكرية 
آل  المتحاربين  الطرفين  بين  الوقوف  هي  العسكرية  الحملة 
سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب هذه الحملة الفشل الذريع. 
قاد الحملة العسكرية على جبل الدروز عام ١٩١٠؛ وكانت فيها 
وقاد  السلطان.  طاعة  إلى  الدروز  رد  واستطاع  القاضية  الضربة 
الحملة العسكرية على الكرك عام ١٩١٠، بعد إخماد ثورة الدروز 
حيث ثار عربان بني صخر والمجالي وغيرهم في الكرك وجوارها، 
الشاذة  بك  الدين  صالح  التركي  القائمقام  تصرفات  أن  ويذكر 
من  وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت  العصيان،  لهذا  العوامل  أكبر  من 
اهللا  عبد  عمه  بكريمة  باشا  سامي  اقترن  الدروز.  جبل  عصيان 

حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١

جولة يف بلدي

فضاءات

تجلس بيوتها على تلة عنقاء ذات تربة خصبة تزيدها جماالً وبهاًء 
فبيوتها القديمة مسرح آلثار رومانية خالدة لوقتنا الحاضر ودالالت 
وتركت  عبرت  جيوش  ودروب  مستنيراً  أثراً  وترك  عبر  تاريخ  تسطر 

بصمتها معلقة.
بوسائل  ذكراه  وتخلد  بها  الماضي  لتربط  الحديثة  البيوت  تأتي 
وعلى  للطبيعة..  وحبهم  بجذورهم.  أهلها  احتفاظ  مع  الحداثة 
الرغم من بعض التجاوزات التي يرافقها التعدي على أشجار الريف 
البلدة  هذه  الجميلة...  بنكهته  محتفظاً  يزل  لم  أنه  إال  وأرضه 
المتفرقة البيوت والمعممة بالقرميد األحمر والباقي مغطى بأشجار 
وتحسن  السياح  تستضيف  بزيها  وتتحلّى  تتدلى  التي  الحمضيات 

مثواهم. 
شمال  يربط  الذي   الثنية  جسر  الثنية  في  المهمة  المرافق  ومن 
وزير  قبل  من   ٢٠٠٧ في  افتتح  وقد  المدينة  مركز  في  المحافظة 

األشغال السابق بتكلفة مقدارها  ١١ مليون دينار..
الصحية  والمراكز  والمستشفيات  للمنظمات  مركزاً  الثنية  تعتبر 
حية   مدينة  تعتبر  فهي  والخاصة،  الحكومية  والمدارس  واألمنية 

جميع  لتوفر  السكان....  بها  فيرغب  الكرك....  محافظة  بعد  تأتي 
أنواع الخدمات التي تسهل عليهم  أمور حياتهم ودقائق مطالبهم.

تعتبر هذه البلدة شاملة لكل العشائر ولكن سكانها األصليين هم 
المبيضين والصعوب والعضايلة.

وقد حدثنا سالم فارس المبيضين عن هذه العشائر قائالً: (في رواية 
الخليلية..  الجمبري  عيلة  من  المبيضين  لعشيرة  الجد  انه  بتقول 
التجارة  في  شاطراً  وكان  سنة   ٢٥٠ قبل  الكرك  إلى  جدهم  رحل 
وانشهر بين الناس وأخذوه قاضياً يحكم بين الناس بالعدل ألنهم 

كانوا واثقين فيه).
بأعقاب  التصق  اسمهم  المبيضين  إنّ  فتقول:  األخرى  الرواية  أما 
القضايا  في  أحكامه  في  العدل  عنه،  عرف  بسبب  جدهم  ونسل 
يطوفون  خرجوا  لمجموعة  أو  لشخص  حكم  إذا  فكان  العشائرية، 
يبيض  أن  وجل  عز  اهللا  ويدعون  بيضاء  راية  يحملون  الناس  بين 

وجه القاضي الذي حكم بالعدل بينهم.
أما العضايلة.. فهي من العشائر األردنية  المعروفة التي تمتلك 
صولجان الزعامة في تاريخ العشائر األردنية، وهي عشيرة تتفرع 

عن تجمع عشائر الغساسنة التي تضم تسع عشائر..
وتتكون عشيرة العضايلة من خمسة أفخاذ هم: العثمان، واليوسف، 
الثنية،  في  العضايلة  ويقطن  والسحاقات،..  والدرادبة،  والعمارات، 
كثير  ويقطن  كما  والمرج،  والكرك،  والعمقة،  والعدنانية،  وزحوم، 

منهم في عمان والعقبة.
المملكة  في  (عنزة)  قبيلة  إلى  العشيرة  هذه  تنسب  الصعوب.. 
الدالئل  (أصدق  كتابه  في  عبار  ابن  ذكر  حيث  السعودية  العربية 
في أنساب بني وائل) أن الصعوب بطن من السنيان من  الشفقة 
من الفقرا من المنابهة من عنزة)..ويقطنون الثنية ووادي الكرك 
تيسير،  عيال  ربيع)،  (عيال  الحطاب  فرق  ثالثة  إلى  وينقسمون 

الشتيان.
أحد  حدثنا  فقد  الجوار  وحسن  وطيبتهم  بكرمهم  أهلها  يعرف 
شيوخهم قائالً: (الثنية رمز ألنه ولدت فيها، ومشيت فيها، وتربيت 

فيها، وتجوزت فيها، وجوزت والدي فيها، ونفسي أموت فيها).
وأهلها  وهدوئها  شموخها  يكرمنا  ولكن  حيناً  الوصف  يصغر  قد 

ووجودها في قلب الكرك.

كتابة وتصوير: حياة القرالة

يقولون إن الكرك القلب... والثنية رشاي هذا القلب.. وسكة تتغلغل يف كل قرى املحافظة... حيث تعترب 
مركزاً تطوف حوله مصالح الناس واحتياجاتهم.. وتعترب من أقدم قرى الكرك. 

 كل الطرق تؤدي إىل الثنية... 
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e Dead Don,t Die
يفتتح «كان» السين

مادونا تؤدي جديدها
«Billboard» يف حفل

إن  فريمو  تييري  السينمائي  كان  لمهرجان  العام  المندوب  قال 
األفالم المختارة، في المهرجان، رومانسية وسياسية الطابع.

وتشارك أسماء كبيرة مخضرمة في الدورة الثانية والسبعين، بينهم 
كين لوتش وتيرينس مالك وبيدرو ألمودوفار والشقيقان داردين، 

إلى جانب أسماء جديدة.
وأفالماً  مخرجات  «ستجدون  صحافي:  مؤتمر  في  فريمو،  وأضاف 
أولى، وأميركيين وزومبي وتالعباً جينياً ورسامين ورسامات ومغنين 
وعناصر شرطة وأعضاء مافيا عنيفين وقضاة نزيهين وعاطلين عن 

العمل ومهاجرين».
الذي  المهرجان،  خالل  الرسمية  المسابقة  في  فيلماً   ١٩ ويشارك 
الذهبية  السعفة  بجائزة  للفوز  منه،   ٢٥ إلى  أيار   ١٤ من  يستمر 
التي تمنحها لجنة تحكيم برئاسة السينمائي المكسيكي أليخندرو 

غونزاليس إينياريتو.
بعنوان  جداً  مرتقب  وهو  تارانتينو،  لكوينتين  األخير  الفيلم  لكن 
«وانس ابون ايه تايم إن هوليوود» مع ليوناردو دي كابريو وبراد 
بيت، لم يذكر من بين األفالم المختارة؛ ألنه ال يزال «في مرحلة 
المونتاج»، غير أن المهرجان يحتفظ بإمكانية إضافته في حال كان 

جاهزاً في الوقت المناسب.
ومنهم  مشاركتهم،  تأكدت  آخرين  مخضرمين  مخرجين  ثمة  لكن 
البريطاني كين لوتش (٨٢ عاماً) الذي شارك ١٤ مرة في المسابقة 
وهو  الذهبية،  السعفة  بجائزة  مرتين  وفاز  للمهرجان  الرسمية 

يشارك هذه السنة بفيلم «سوري وي ميسد يو».
ويشارك كذلك في المسابقة الشقيقان البلجيكيان لوك وجان-بيار 
داردين، اللذان سبق لهما أن فازا بالسعفة الذهبية مرتين كذلك. 
ويشاركان هذه المرة بفيلم «الشاب أحمد»، الذي يدور حول انزالق 
مراهق في التطرف، في حين أن اإلسباني بيدرو المودوفار المشارك 
فيلم  مع  المرة  هذه  يعود  الرسمية  المسابقة  في  السادسة  للمرة 
«ألم ومجد»، الذي يتمحور حول قصة مخرج حزين يجسده أنطونيو 

بانديراس.
(الموتى  أو   «The Dead Don›t Die» الكوميدي  الفيلم  ويفتتح 
ال يموتون) للمخرج والمؤلف األميركي جيم جارموش والنجم بيل 
موراي، المهرجان، وهو من نوعية أفالم الموتى األحياء (الزومبي)، 
وأوستن  غوميز  سيلينا  من  كل  موراي  جانب  إلى  بطولته  ويتولى 
الذي  جارموش،  أعمال  أحدث  وهو  غلوفر،  وداني  درايفر  وآدم  بتلر 
أعماله  من  العديد  اختيار  وتم  المخرجين،  أهم  من  واحــدا  يعد 
 ،١٩٨٤ عام  منذ  كان  مهرجان  فعاليات  في  للمشاركة  السينمائية 

وحصد جوائز مهمة أكثر من مرة.
مصاصي  بين  عصور  منذ  مستمرة  حب  قصة  إلى  الفيلم  وارتكز 
الدماء إيف وآدم، وتجري في أماكن عدة، منها مدينة طنجة، التي 
ظهرت فيها اللبنانية ياسمين حمدان عبر مشهد تؤدي فيه مقاطع 

من أغنيات عربية مختلفة على إيقاع الموسيقى اإللكترونية.

 ،«Billboard» أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز
الجديدة  أغنيتها  ستؤدي  مادونا  البوب  ملكة  أن 
«مالوما»،  الكولومبي  المغني  مع   «Medellín»

األربعاء ١ أيار المقبل مباشرة خالل الحفل.
 «Medellín» ومالوما أطلقا أغنية مادونا  يذكر أن 
حلماً  المطرب  اعتبره  ما  وهــو  ــام،  أي عــدة  منذ 
عبر  فيديو  بنشره  فرحته  عن  وعبر  وتحقق،  كبيراً 
استماعه  أثناء  يبكي  وهو  فيه  يظهر  «إنستغرام»، 
مادونا  وقالت  البوب.  ملكة  مع  الجديدة  ألغنيته 
عن العمل مع مالوما: «إنه رائع جداً، فهو ال يغادر 
أخالقيات  وذو  العمل،  ينتهى  أن  إلى  االستديو 

عظيمة».

جاهدة وهبة و«إرادة الحياة»
اإللكترونية، أصدرت  المواقع  على «يوتيوب» وسائر  قناتها  عبر 
الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة أغنية جديدة منذ يومين، وأهدتها 

للشعب الجزائري، ولعشاق الحرية والجمال.
قصيدة  من  اختارتها  وقد  نفسها،  الفنانة  ألحان  من  األغنية 
«إرادة الحياة» ألبي القاسم الشابي، وقام بتوزيعها لألوركسترا 
وأيمن  الفرجاني  سمير  التونسيان  الموسيقيان  السيمفوني 
صالح. هذا، وتضع وهبة اللمسات األخيرة على ألبومها الجديد 
(أرض الغجر)، الذي سيصدر بعد رمضان، كما ستحل ضيفة على 

مهرجانات بعلبك الدولية هذا الصيف في ٢ آب.

املسلسالت اللبنانية يف 
رمضان: «تحالية» خفيفة

الخال  وورد  مغنية  باسم   يضم الذي  على «أسود»   lbci تراهن 
وداليدا خليل

ال تخلو جعبة القنوات المحلية من مسلسالت لبنانية تعرضها في 
رمضان. فتلك المشاريع الدرامية بمثابة «فاكهة» أو «تحالية» 
«الدسمة»  المسلسالت  بعد  مشاهدتها  يمكن  التي  رمضان 
من  مجموعة  تخرج  قد  لكن  بينها.  ما  في  وتتنافس  تبثّها  التي 
األعمال اللبنانية من نفق المشاريع العادية وتدخل المنافسة مع 
بعض المسلسالت المشتركة التي يطلّ فيها نجوم من مختلف 
رمضان  في  المحلية  المسلسالت  تحضر  هكذا،  العربية.  الدول 
بشكل الفت. في هذا اإلطار، تستعد قناة lbci للبت في مسألة 
سويد  (لطارق  بينها «بالقلب»  من  المحلية  مسلسالتها  عرض 
لحود  وألين  شقرا  أبو  بديع  بطولته  ويلعب  معلوف)  وجوليان 
(إخراج  جبيل»  جونية  «دورة  مسلسل  هناك  كذلك،  وغيرهما. 
كوميدي  عمل  وهو  غــروب»)  «مروى  وإنتاج  حيدر  عال  وكتابة 
خط  على  «أتوبيس»  سائق  حول  ومنفصلة  متصلة  أحداث  ذو 
«الدورة -جونية-جبيل»، ويلعب بطولته عباس جعفر ودانا حلبي 
(لكلوديا  «أسود»  مسلسل  على  تعول   lbci لكن  خليل.  وكلود 
فيلمز»)  «إيغل  شركة  وتنتجه  حبشي  سمير  وإخراج  مارشيليان 
الذي نشر أمس بوستره الترويجي. ويلعب بطولة العمل باسم 
المسلسل  صناع  ويتكتم  خليل.  وداليدا  الخال  وورد  مغنية، 
وإنتقام  حب  قصص  حول  يدور  العموم  في  لكنه  أحداثه،  على 
وفق شخصيات جريئة وقوية. من جانبها تعرض mtv مسلسل 
«إنتي مين» (لكارين رزق اهللا وإيلي حبيب) الذي تلعب بطولته 
كارين وعمار شلق وغيرهما. المشروع إنتاج مشترك بين محطة 
المر والكاتبة والممثلة اللبنانية، ويدور حول حياة فنانة تعرف 
شهرة وتتعرض لمشاكل عدة. أما في قناة «الجديد»، فالوضع ال 
يختلف عن حال الشاشتين االخيرتين، فالمحطة تتمسك بعرض 
مشاريع محلية في رمضان. إذ تستكمل المحطة عرض مسلسل 
«آخر الليل» (كتابة ديمتري ملكي، وإخراج أسامة الحمد، وإنتاج 
شركة «الصدى») الذي تبثه حالياً ويروي حكايا الفقراء واالغنياء. 
معاصري)  منير  (إخراج  غضب»  «موجة  مسلسل  تعرض  كذلك 
للممثلين: بيار شمعون، طوني مهنا، وغيرهما. بهذه المحصلة 
رمضانية  خطة  وضعت  قد  المنافسة  الثالث  القنوات  تكون 
مبدئية، وستكمل تقسيم الوجبات في األيام المقبلة. كما تملك 
«الجديد» مشاريع لبنانية أخرى تبحث بأمر عرضها وفق تواقيت 

برمجتها.
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«Inside Out» ي مور تكشف أرسارها يف كتابها د
بعد عمل مستمر منذ أكثر من ٣٥ عاما في «هوليوود»، ال يزال في 
جعبة الممثلة األميركية ديمي مور، العديد من الحكايات التي قررت 

اإلفصاح عنها في سيرتها الذاتية.
األول  االتفاق  وقّعت  ديمي  أن  البريطانية  «مترو»  صحيفة  وذكرت 
كتاب  إصدار  فقط  اآلن  وأُعلن  سنوات،   ٩ منذ  مذكراتها  لكتابة 

سيرتها الذاتية في ٢٤ سبتمبر المقبل.
 «Ghost» ويصف الناشرون مذكرات الممثلة األميركية، صاحبة فيلم
الرومانسي الشهير، بأنها «صريحة وعميقة»، حيث تطرقت بصراحة 
إلى بعض األجزاء الشخصية جدا في حياتها مثل عالقتها المضطربة 

بوالدتها وأزواجها الثالثة السابقين.
 «Inside Out» عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  عن  اإلعالن  في  وجاء 
أن ديمي صارعت اإلدمان ومشكالت مع شكل الجسم وصدمة في 
صيتها  ارتفاع  جانب  إلى  هذا  كل  سنوات،  معها  استمرت  الطفولة 
بين المشاهير وتأسيس عائلة، وحرصها على القيام بدور األم على 

أكمل وجه.
 ١٦ سن  في  المدرسة  من  وخرجت  صعبة،  طفولة  ديمي  عاشت 
عاما لتمتهن التمثيل، ومن أول أدوارها فيلم «St. Elmo’s Fire و

About Last Night»، لكن فيلمها «Ghost» أمام باتريك سويزي 
كان طريقها الحقيقي للنجومية.

فتيات،   ٣ منه  وأنجبت   ١٩٨٧ في  ويليس  ببروس  ديمي  وتزوجت 
 ١١ استمر  زواج  بعد  عنه  وانفصلت  وتالواله،  وسكوت  رومر  هن: 
ذكرى  حفل  حضرت  أنها  لدرجة  صديقين،  يزاالن  ال  لكنهما  عاما، 

زواجه الـ١٠ من إيما هيمينغ.
وبعدها وقعت ديمي في حب الممثل األميركي أشتون كوتشر، وهي 
إلى  يصل  الذي  السن  فارق  بسبب  كبيراً  جدالً  أثارت  التي  العالقة 
١٥ عاما، واستمر زواجهما ٨ سنوات قبل االنفصال، وتزوج أشتون 
بعدها الممثلة األميركية األوكرانية ميال كونيس التي وصفت أخيرا 

فترة زواج أشتون وديمي بـ «العادية والحقيقية».
المرحلة  في  دراستها  تركت  عاماً)   ٥٦) مور  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
عبر  عشرينياتها،  مطلع  في  تلفزيونية،  نجمة  وأصبحت  الثانوية، 
وحققت   ،General Hospital هوسبيتال»  «جينيرال  مسلسل 
 A Few Good«و  ،«Ghost» أبرزها الحقاً،  عدة  أفالم  في  نجاحات 
Men». وهي ناشطة في مجال حقوق األطفال، والمؤسسة المشاركة 

في منظمة «ثورن» التي تحارب االتجار الجنسي باألطفال.
من  متزوجة  تزال  ال  كانت  حين   ،٢٠١٠ عام  مذكراتها  عن  أعلنت 

كوتشر، وقد طلّقا بعد عامين.

أغنيتان جديدتان لنجوى كرم
أغنيتين  كرم،  نجوى  الفنانة  اللبنانية»،  األغنية  طرحت «شمس 
طريقة  على  أبوالعشق»  «ملعون  بعنوان  األولــى  جديدتين؛ 
الفيديو كليب، وهي من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي 
حسون وماسترينغ جو باروجيان، وصوّرتها بمنطقة الحمرا في 
قناتها  على  ونشرته  ناصيف،  وليد  المخرج  إدارة  تحت  بيروت، 

الخاصة بـ»يوتيوب».
وألحان  كلمات  حلو»،  «كتير  عنوان  الثانية  األغنية  حملت  فيما 
على  وطرحتها  شـــرارة،  هــادي  توزيع  الــديــن،  شمس  عماد 

التطبيقات الرقمية.
ويبدو أن نجوى كرم أحبت أن تطرح عملين بإيقاعات موسيقية 
موسيقى  نفسه  الوقت  وفي  والحفالت،  الصيف  أجواء  تناسب 

عصرية لمخاطبة كل األجيال.
في  كبيرة  فنية  بمفاجأة  أيام  منذ  جمهورها  وعدت  كرم  وكانت 

أبريل.

هند البلويش تصور «٢٥ 
دقيقة» وتستعد ألغنية وطنية

الجديدة  الدرامية  تجربتها  تصوير  البلوشي  هند  الفنانة  بدأت 
سحاب،  تأليف  دقيقة»،   ٢٥» بعنوان  المقبل  رمضان  لشهر 
وإخراج سائد الهواري، ويشاركها بطولة العمل نخبة من النجوم، 
منهم: عبداهللا بوشهري، سعود بوشهري، هدى الخطيب، أحمد 

السلمان، شيالء سبت، نور الغندور وإبراهيم الحربي.
وعبّرت هند في تصريح لـ»الجريدة» عن سعادتها بهذا العمل، 
أنها  إلى  الفتة  الجمهور،  لمفاجأة  تفاصيله،  حول  التكتم  وآثرت 
أو  بها  تشارك  التي  األعمال  ناحية  في  التنويع  على  تحرص 

الشخصيات التي تجسدها.
من جهة أخرى، كشفت هند عن مشروع غنائي وطني جديد من 
المتوقع طرحه خالل الفترة المقبلة، من كلمات عبداهللا العماني، 
وألحان حمد الخضر، وقالت: «ستكون مفاجأة للجمهور، بالتزامن 

مع احتفاء الديرة باألعياد الوطنية».
يذكر أن هند طرحت قبل فترة «سنغل» بعنوان «ماكو»، ألحان 
تنفيذ  وتم  وهم،  وكلمات  الشطي،  محمد  وماسترنغ  وتوزيع 

األغنية في استديو ماجيك ورلد.
تجاه  الطيبة  األفعال  بــردود  سعادتها  عن  البلوشي  وأعربت 
األغنية، السيما بعد أن تركت بصمة مهمة بعودتها للغناء من 
خالل «مستفز»، التي حققت ردود أفعال واسعة عند طرحها قبل 

فترة، لتثبت أقدامها بالسنغل الثاني على التوالي.
وعلى صعيد التأليف، مازالت هند تقطف ثمار نجاح إصدارها األخير 
في معرض الكويت الدولي للكتاب (همساتي)، الذي يحتوي على 

خواطر وعبارات كثيرة تحكي حاالت اجتماعية مختلفة.
والكتابة ليست بشيء جديد على هند، التي طرحت العام الماضي 
القت  حيث  الظل)،  من  (الهروب  األولى  القصصية  مجموعتها 
الكتابة،  عن  تبتعد  لن  أنها  هند  وأكدت  الجمهور.  استحسان 
وستبقى على العهد مع جمهورها، بطرح كل ما يجول بخاطرها 

من كلمات، لتترجمها بين دفتي كتاب.
مسلسل  في  الماضي  رمضان  خالل  شاركت  البلوشي  وكانت 
وبطولة:  ذياب،  عيسى  وإخراج  الدوحان،  علي  تأليف  «روتين»، 
البلوشي،  هند  أمين،  خالد  الفضالة،  إلهام  المنصور،  محمد 
مها  السبتي،  غدير  إيراج،  أحمد  السلمان،  أحمد  علي،  شيماء 

محمد، ناصر عباس.

تواصل الفنانة البحرينية صابرين بورشيد تصوير دورها في الدراما 
عبداهللا،  سعاد  القديرة  الفنانة  مع  نص»  عندي  «أنا  االجتماعية 
تخف  ولم  الزعبي،  منير  وإخراج  الرومي،  حمد  د.  الكاتب  تأليف  من 
سعاد  القديرة  الفنانة  الخليج»  «سندريال  أمام  بالوقوف  سعادتها 

عبداهللا.
وأكدت أن الوقوف أمام سعاد العبداهللا نجاح بحد ذاته.

إلى  إضافة  يشكل  العمل  هذا  «إن  لـ»الجريدة»،  صابرين  وقالت 
أقدم  وأن  ورضاه،  الجمهور  إعجاب  ينال  أن  وأتمنى  الفني،  أرشيفي 

المسلسل  في  شخصيتها  أن  إلى  الفتة  جديدة»،  بصورة  نفسي 
ستكون مفاجأة لكل من سيشاهد العمل خالل شهر رمضان.

وأشارت إلى حرصها على التنويع في القوالب الدرامية التي تقدمها، 
خالل  «شاركت  قائلة:  تجسدها،  التي  الشخصيات  مستوى  وعلى 
رمضان الماضي في مسلسلين هما «محطة انتظار» و»المواجهة» 
وكانا مختلفين تماماً، وهذا العام سيكون «أنا عندي نص» مختلف 

أيضاً»، مثمنة ثقة المخرج منير الزعبي في أدواتها وموهبتها.

صابرين بورشيد: الوقوف أمام سعاد عبدالله نجاح بحد ذاته



16
  الجمعة 26 نيسان 2019

ة أخ

أصابعي !!

يل مثل كل الناس أصحاب 
بحجم كثافتي يف البوح 

أعّدهم 
ك أعدُّ أصابعي 
وأنِقُصهم واحدا 

واحدا
ظلّت العرشُة مرفوعًة يف الهواء 

وغاب الذي كنت أحسبُه 
يف يدي ..من يدي !!

العدد
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شارع امللكة رانيا العبدالله
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رئيس مجلس اإلدارة/ أيمن المجالي
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 ذاك القلب ال يشبه شيئاً .!
ال شيء اكبر واعمق من ذاك القلب !

ليس مثله شيئا وال شبيه له . 
كيف يمكنه ان يحتوي بنبضاته كل هذا القدر من 

الحب الذي ال ينضب 
وكأنه اسطورة تحملنا الى عالم اخر ابطالها فقط 

من يمتلكون هذا القلب 
كل  ويسخر  يمنح  ان  على  القلب  هذا  يقوى  كيف 

ايامه ومشوار عمره لهم ..؟
اخطائهم  تجاوز  على  القلب  هــذا  يقوى  كيف 
ليستمر  نبضاته  في  اصابته  مهما  وعثراتهم 
العطاء  على  المختلفة  القدرة  وبتلك  الحب  بذات 

...؟
يخرجون هم للحياة من اعماقه ليست اجسادهم 
ال  حب  بحكاية  قلوبهم  بل  تحتويهم  التي  هي 

تشبه شيئاً بالوجود 
القلب  وذاك  الخــرى  مرحلة  من  هم  ينتقلون 
يتوقف  ان  يأبى   بهم  يحيط  نور  وكأنه  رفيقهم 
بما يمنحهم اياه النه اضعف بكثير من ان يكون 

اال بهم ومعهم 
العطاء  وهذا  الحب  هذا  يتفهموا  ان  لهم  كيف 

ليكونوا رفقاء العمر واجمل محطاته ؟ 
الحب  هذا  مبادلة  من  يتمكنوا  لم  ان  لهم  كيف 
من  بقليل  يكتفوا  ان  يشببه  بشيء  والعطاء 

الطمأنينة والسالم لهذا القلب. 
هم ليسوا كاالخرين هم نبض القلب والروح هم 
شعوراً  القلب  ذاك  يمنحنون  بوجودهم  الذين 
مختلفاً بالعمر ال يمكن ان يتكرر مع انسان آخر .. 
االخرين  مع  نكون  كما  نكون  ال  معهم  ونحن 
يمنحوننا بقدومهم لهذه الحياة قدرة كبيرة على 
الذاكرة  وكأن  اخطائهم  نسيان  على  التسامح 
ما  سوى  تتذكر  ان  ترفض  معهم  قيمتها  تفقد 

هو جميل ...
وال  متعبة  نفوسهم  كانت  ان  الفرح  نمتلك  ال 
نحاول  ايامهم  خالل  من  اال  االيام  بقيمة  نشعر 
نتفهم  ان  اعمارهم  مراحل  من  ما  مرحلة  في 
قلوبهم  نالمس  وان  واكثر  اكثر  الصداقة  معنى 
ونفوسهم بطريقة لم نعتد عليها من قبل لربما 
وبانهم  وبالسنوات  بالعمر  كثيرا  نعترف  ال  الننا 

اصبحوا مختلفين كلما كبروا عاما 
من  بقلوبنا  ما  من  اكثر  لهم  نكون  ان  نحاول 
مشاعر حب وعطاء الن الحب وحده في مراحل ما 
بهم  لالحتفاظ  وحده  يكفي  ال  بالحياة  ومحطات 

وابقائهم يدورون في فلكنا وعالمنا .
ال يمتلكون هم قدرة تفهم ما بقلوبنا فنبدو لهم 
يوما كمن يحاول ان يكون بعالم ليس له بالرغم 
حدود  يمتلك  من  هو  انه  جيدا  يــدرك  انه  من 

عالمهم ويعلم جيدا ماهيته .

بعد  عن  نراقبهم   .... نغادرهم  ال  ذلك  ورغــم 
ونحتضن االلم ان شعرنا بانهم لم يعودوا لنا 

لم يعودوا لنا ليس لرغبتنا بامتالكهم وابقائهم 
اطفاال كما كانوا لكن الننا ال نقوى على رؤيتهم 

يبتعدون دون ان يكون لنا وجود بايامهم 
في مرحلة ما علينا  ان نكون اقوياء ونحن نراهم 

يخوضون تجاربهم .... 
ال نتمتلك ان نجنبهم خيارات هذه التجارب ، فهم 

ليسوا نحن ولن يكونوا ....
واختالفهم     .... قلوبهم  قسوة  احيانا  نتحمل 
وينتابنا مشاعر مختلفة وكأننا اصبحنا غرباء عنهم 

ورغم ذلك يستمر هذا القلب بمحبتهم . 
محراب  في  صالتنا  في  حاضرة  اسماؤهم  وتكون 

محبتهم وارتباطنا بهم .
لنعود دوما لهم وكأننا نرفض ان تنتهي ادوارنا 
وبهم  لهم  نابض  القلب  وذاك  ال  وكيف  معهم 

وتلك الروح احبتهم قبل ان تراهم عيوننا!
وعمق  محبتهم  يشبه  العمر  بهذا  شــيء  ال 

وجودهم .
ضعفاء  نحن  كم  ندرك  امامهم  الذين  فقط  هم 
تالمنا  وان  وقسوتهم  عثراتهم  امام  نتوقف  ال 

وانتظرنا شيئاً مختلفاً ...
بها  اصبحنا  التي  اللحظة  من  الــروح  ابناء  هم 

امهات تغيرنا كثيرا ...
لم تعد قلوبنا ملك لنا .

احالمهم  اصبحت  بل  فقط  لنا  احالمنا  تعد  ولم 
هي بوصلة ايامنا االتية 

االمومة  معنى  فيها  ادركنا  التي  اللحظة  منذ 
ادركنا بها ماهية الحياة وكيف يمكن لهذا القلب 
ان يحتويهم ويحبهم ويمنحهم كل ما يملك وال 
العطاء  فهذا  شيئاً  ينتظر  ال  ولربما  الكثير  ينتظر 
وتلك المحبة التي ال تشبه شيئاً تعلمنا اال ننتظر 
ليختاروا  امامهم  مشرعة  حياتنا  ابواب  نبقي  وان 

هم شكل وجودهم بها 
نريد ان نقترب منهم قليال ونجعلهم زائرين لما 
في اعماقنا وما يحمله ذاك القلب لهم ولو لمرة 
علهم  لنا  وجودهم  معنى  يدركون  علهم  واحدة 

يالمسون قيمة ومكانة محبتهم بنفوسنا ....
من  يتناسون  وال  علينا  يقسون  وال  يغادروننا  فال 
ستكون  جديدة  محبة  اي  ان  ويدركون  نكون 
تشبهنا  ال  ستحتويهم  اخرى  قلوب  واي  بايامهم 
ولن تكون نحن الننا بايامهم ال نتكرر فنحن مرفأ 
آمان وملجأ اعمارهم وتعبهم ودعوات مستمرة ال 

تغيب اال بغيابنا نحن .... 

 وزارة للمستحيل .
 

خبر جاء من اإلمارات العربية المتحدة عن تأسيس وزراة 
على   شهيتي  فتح  الالمستحيل،  وزارة  إسمها  جديدة 

الكتابة , وربما إجراء نوع من المقاربة .
العربية  اإلمارات  دولة  من  جاءنا  الذي  الخبر  أقرأ   كنت   
دبي  وحاكم  الدولة  رئيس  نائب  يقول  والذي  المتحدة 
جديدة  وزارة  إطالق  عن  أعلن  راشد  بن  محمد  الشيخ 
باسم الالمستحيل وقال إنها  ستكون غير تقليدية وبدون 
ملفات  على  وستعمل  الوزراء،  مجلس  هم   طاقمها  وزير، 

وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.
الخارجة  المبادرات  على  عودنا  راشد  بن  محمد  الشيخ 
عن المألوف حتى أن البعض يظن أنها نوع من الترف أو 
المبالغات , لكنها ليست كذلك , فقد كان الشيخ خصص 
وزارة للسعادة، ووجدنا أن  إسعاد الناس واحدة من بين 
إضحاك  هنا  تعني  ال  فالسعادة  الحكومات،  مهام  أهم 
الناس أو تسليتهم بل في قيمة ومستوى الخدمات التي 
الناس  كان  وسهلة  جيدة  كانت  وكلما  الحكومة  تقدمها 

سعداء والعكس هو الصحيح .
ليتابع  فجرا  يستيقظ  عندما  بالنكد  يصاب  ال  منا  من 
ما  كل  الموظف  فيها  يبذل  حكومية  دائرة  في  معاملة 
بالقهر  يصاب  ال  منا  ومن   , لتعطيلها  جهد  من  يمكنه 
عندما يراجع مستشفى فال يجد العالج الذي يطلبه ومن 

منا ال يموت غيظا عندما يطلب خدمة ال يجدها ؟
الى  اسمها  يتغير  أن  يجب  ـــر  ودوائ وزارات  عندنا 
والعراقيل  المعيقات  خلق  في  بارعة  ألنها  «المستحيل» 
وتوظف حتى القوانين وتحرف تفسيراتها لخدمة تعطيل 

إنجاز المعامالت.
مهمة حكومة الالمستحيل في اإلمارات هي  بناء أنظمة 
بعض  مهام  أن  تجد  بينما  للمستقبل،  جديدة  حكومية 
الوزارات هي النبش في الماضي خصوصا في أخطاء من 

سبق .
عدة  على  عملها  ستبدأ  اإلمارات  في  الالمستحيل  وزارة 
وبناء  للجمهور  استباقية  خدمات  تقديم  منها  مشاريع. 
واختصار  الحكومة  مشتريات  لتسهيل  إلكترونية  منصة 
وقتها من ٦٠ يوما إلى ٦ دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية 

الكتشاف المواهب في كل طفل في دولة اإلمارات».
الشيخ محمد بن راشد يقول  إن «المستقبل يحمل الكثير 
من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية 
قاموسنا  الحكومة وطريقة عملها، والمستحيل ليس في 

وليس جزءا من تفكيرنا ولن يكون جزءا من مستقبلنا».
بن  محمد  إختار  التي  الوزارة  إسم  من  البعض  يسخر  قد 
جوهر  فإن  الدقة،  بعين  نظرت  إن  لكن  لها  إسما  راشد 
المبادرة هو اإلرادة واألهم هو إرسال رسائل من الدولة 
من  بدال  أجلكم»  من  نعمل  «نحن  عنوانها  لمواطنيها 

«نأسف لتعطيلكم». 

عصام قضمانيكل جمعة

د. عطالله الحجايا

كتب: خالد  قوقزةحارات منسية .. ألعاب الصبا وأناشيدها !
تصوير: محمد القرالة
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